
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

   

الإمارات تدين احلادث الإرهابي 
يف مدينة لهور الباك�ستانية

•• اأبوظبي-وام:

اأدان��ت دولة الإم��ارات التفجري الإرهابي الذي وقع يف �سوق مزدحم 
وزارة  واأع���رب���ت  الول.  ام�����س  ب��اك�����س��ت��ان  ���س��رق��ي  م��دي��ن��ة له����ور  يف 
اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها ام�س عن اإدانة دولة الإمارات 
واإ�ستنكارها لهذا العمل الإرهابي اجلبان .. موؤكدة موقف الإمارات 
ي�ستهدف  ال��ذي  والإره���اب  العنف  اأ�سكال  ملختلف  والراف�س  الثابت 

اجلميع دون متييز بني دين وعرق واأيا كان م�سدره ومنطلقاته.
باك�ستان يف  م��ع حكومة  الإم����ارات وت�سامنها  دول��ة  وق��وف  اأك���دت  و 
اإىل التكاتف يف  مواجهة العنف والإره��اب .. داعية املجتمع ال��دويل 
مواجهة هذه الآفة اخلطرية التي تهدد اأمن وا�ستقرار دول العامل 

واجتثاثها من جذورها.
و�سعب  حلكومة  وموا�ساتها  الإم����ارات  ت��ع��ازي  ع��ن  ال����وزارة  ت  وع����رّ

ااك�ستان وذوي ال�سحايا، متمنية ال�سفاء العاجل للم�سابني.

القيادة العامة تعلن ت�سادم �سفينة جتارية وزورق 
تابع للقوات البحرية يف املياه الإقليمية للدولة 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت القيادة العامة للقوات امل�سلحة عن حادث ت�سادم �سباح ام�س 
بني �سفينة جتارية وزورق تابع للقوات البحرية اأثناء قيامه مبهمة 

اعتيادية يف املياه الإقليمية للدولة يف اخلليج العربي.
واأو�سحت القيادة العامة يف بيان لها .. اأن احلادث مل ي�سفر عن اأي 

خ�سائر ب�سرية فيما يجري تقييم الأ�سرار.
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ماكرون ب�سحبة ال�سراج وحفرت قبيل مباحثاتهم اأم�س )ا ف ب(�سكري و فدريكا موغرييني خالل موؤمترهما ال�سحفي  )رويرتز(

مالدينوف يدعو اإ�سرائيل الحرتام التزاماتها 

الحتالل يزيل البوابات الإلكرتونية ويطبق اإجراءات جديدة اأكرث خطورة

فل�سطينيون يحتجون على الجراءات الأمنية اجلديدة ويطالبون مبنع اي عراقيل اأمام امل�سلني يف الأق�سى )رويرتز( 

اجلي�ش امل�سري ي�سفي 40 اإرهابيًا يف �سيناء

�سراكة م�سرية اأوروبية للتن�سيق مبواجهة الإرهاب 
•• عوا�صم-وكاالت:

اأم�س  امل�������س���ري،  اجل���ي�������س  اأع����ل����ن 
داع�سيا   40 ت�سفية  ال���ث���الث���اء، 
ومداهمة  مت�سيط  عمليات  خالل 

اأيام. يف �سيناء م�ستمرة منذ 7 
الرفاعي،  ت���ام���ر  ال��ع��ق��ي��د  وق�����ال 
املتحدث الع�سكري، اإنه "ا�ستمرارا 
جلهود القوات امل�سلحة فى مت�سيط 
مناطق مكافحة الن�ساط الإرهابي 
ومالحقة العنا�سر الإرهابية، ويف 
الرابعة  امل��رح��ل��ة  ا���س��ت��ك��م��ال  اإط����ار 
لقتالع  ال�����س��ه��ي��د  ح����ق  ل��ع��م��ل��ي��ة 
�سيناء،  ب�����س��م��ال  الإره������اب  ج����ذور 
القانون  اإن����ف����اذ  ق������وات  وا����س���ل���ت 
فر�س  امل��ي��داين  ال��ث��اين  باجلي�س 
ح�سار حمكم على البوؤر الإرهابية 
مبدن العري�س و ال�سيخ_زويد و 
الأر�سية  املداهمات  وتنفيذ  رف��ح، 
على  اجلوية  القوات  مع  بالتعاون 
عدة حماور خمتلفة، لليوم ال�سابع 

على التوايل.
منذ  م����رة  لأول  ع��ق��د  ذل�����ك،  اىل 
امل�ساركة بني  �سنوات جمل�س  �سبع 

حتذيرية  اأمريكية  طلقات 
ع���ل���ى ق�������ارب اإي�������راين

•• عوا�صم-وكاالت:

للبحرية  ت��اب��ع��ة  ���س��ف��ي��ن��ة  اأط��ل��ق��ت 
حتذيرية  ط���ل���ق���ات  الأم�����ريك�����ي�����ة 
الثوري  للحر�س  ت��اب��ع  ق���ارب  على 
الإيراين، اأم�س، اأثناء اقرتابه منها 
مل�سافة 137 مرتاً، بح�سب ما اأفاد 
و�سرح  اأمريكي.  ع�سكري  م�سوؤول 
التابع للحر�س  القارب  اأن  امل�سوؤول 
ك�����ان يقرتب  الإي���������راين  ال����ث����وري 
لأية  ي�ستجب  ومل  كبرية.  ب�سرعة 
اإ�سارات، ومل يرد على اأية ات�سالت 
�سوى  ي��رتك لنا خ��ي��اراً  م��ع��ه، ومل 

اإطالق عيارات حتذيرية.

ماتي�س ينتقد تبذير البنتاغون على 
الأفغان للجنود  الع�سكري  اللبا�س 

•• وا�صنطن-وام:

وجه وزير الدفاع المريكي جيم 
ماتي�س انتقادا �سديدا على تبذير 
ال��ب��ن��ت��اغ��ون م��الي��ني ال�����دولرات 
للجي�س  م��ك��ل��ف  ل��ب��ا���س  ل�������س���راء 
الفغاين يجعل من ال�سهل روؤيته 

من قبل العدو.

م�سر والحتاد الأوروبي، وذلك يف 
العا�سمة البلجيكية بروك�سل.

املتحدث  اأب�����وزي�����د  اأح����م����د  وق������ال 
ب��ا���س��م اخل���ارج���ي���ة امل�����س��ري��ة اإن���ه 
الجتماع  ال��ث��الث��اء  اأم�����س  ان��ع��ق��د 
ال�سابع ملجل�س امل�ساركة بني م�سر 
بروك�سل،  يف  الأوروب�����ي  والحت����اد 
منذ  �سنوات  �سبع  دام  ت��وق��ف  بعد 
عام  يف  ال�ساد�س  الجتماع  انعقاد 

.2010
وت������راأ�������س ����س���ام���ح ����س���ك���ري وزي����ر 

بينما  م�������س���ر،  وف�����د  اخل����ارج����ي����ة 
فدريكا  الأوروب��ي  اجلانب  تراأ�ست 
موغرييني نائبة رئي�س املفو�سية 
لالحتاد  العليا  واملمثلة  الأوروبية 
اخلارجية  ل��ل�����س��ي��ا���س��ة  الأوروب��������ي 

والأمنية.
وقال اأبو زيد اإن اجلانبني امل�سري 
والأوروب���������ي اأك������دا ع��زم��ه��م��ا على 
وثيقة  ترجمة  يف  ال��ف��وري  ال��ب��دء 
اأولويات امل�ساركة اإىل برامج تعاون 
القادمة،  ال��ف��رتة  خ���الل  حم����ددة 

حزمة  اإق���رار  يتم  اأن  يتوقع  حيث 
بتمويل  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال����ام���ج  م��ن 
اأوروبي يف جمالت دعم ال�سناعات 
والطاقة،  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
امل���راأة وال�����س��ب��اب، ومواجهة  ودع���م 
ظاهرة الهجرة غري ال�سرعية من 
خالل مقاربة �ساملة تراعي الأبعاد 
وتعالج  والجتماعية  القت�سادية 
الظاهرة،  لهذه  الأ�سباب اجلذرية 
من خالل تعزيز قدرة م�سر على 
القت�سادية  التبعات  مع  التعامل 

والجتماعية للهجرة.
واأك��������د الحت��������اد الأوروب�����������ي على 
الإ�سالح  ل�نامج  الكامل  دعمه 
الق��ت�����س��ادي والج��ت��م��اع��ي الذي 
ت����ن����ف����ذه م�������س���ر ب����ال����ت����ع����اون مع 
�سندوق النقد الدويل، معرباً عن 
لتحقيق  م�سر  مب�ساندة  التزامه 
املن�سودة،  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال���س��ت��ق��رار 
الزاوية  حجر  يعد  ذل��ك  باعتبار 
ل�ستقرار منطقة ال�سرق الأو�سط 
امل���ت���و����س���ط، ومب����ا ي�سب  وج���ن���وب 
حتقيق  م�سلحة  يف  مبا�سر  ب�سكل 
ال���س��ت��ق��رار والأم�����ن وال���رخ���اء يف 

حفرت وال�سراج يلتزمان بهدنة واإجراء انتخابات قريبا

عرب تنقيح الد�ستور:
تون�س: دعوة اىل تغيري 
النظام ال�سيا�سي احلايل

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

رئي�س  "على  ان  مو�سي  عبري  احل��ر  ال��د���س��ت��وري  احل���زب  رئي�سة  ق��ال��ت 
احلايل  ال�سيا�سي  النظام  يغري  اأن  ال�سب�سي  قايد  الباجي  اجلمهورية 
�سلطة  وي�سمن  ال�سلطات  ت�ستت  مع  يقطع  رئا�سي،  حكم  نظام  ويقر 

تنفيذية قوية قادرة على اتخاذ القرار وتغيري الأو�ساع".
واأ�سافت خالل اجتماع عام نظمه احلزب اأم�س الثالثاء بق�سر املوؤمترات 
بالعا�سمة مبنا�سبة عيد اجلمهورية، " اأن ال�سلطة يجب اأن تكون بيد 
القرارات  لت��خ��اذ  ال�سالحيات  ك��ام��ل  ل��ه  لتكون  ال�سعب  ينتخبه  م��ن 
واخلا�سة"،  العامة  القانون واحلريات  احرتام  اإطار  وذلك يف  الالزمة 

وفق تعبريها.                            )التفا�سيل �س13(

على  ���س��رط��ي��ن  م��ه��اج��م��ة 
الإ�سبانية املغربية  احل��دود 

•• مدريد-اأ ف ب:

اجتاز رجل �سباح اأم�س حدود جيب 
راك�سا  املغرب  ال�سباين يف  مليلية 
ب�سكني  ����س���رط���ي���ني  ع���ل���ى  وه���ج���م 

فاأ�ساب اأحدهم بجرح طفيف.
و�����س����رح وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة خ����وان 
ايغنا�سيو زويدو ان ال�سرطة اأوقفت 
رجال هاجم �سرطيني ب�سكني عند 

مع� بني ان�سار.
ان  ال�سرطة  با�سم  املتحدث  وق��ال 
ال���رج���ل دخ���ل راك�����س��ا وه���و يهتف 
اهلل اك�، مو�سحا ان الهجوم وقع 
بالتوقيت   07،35 ال�ساعة  قرابة 
اأ�ساب  املتحدث لقد  املحلي. وتابع 

�سرطيا بجرح طفيف ب�سكني.

•• باري�ص-اأ ف ب:

ال����ت����زم رئ���ي�������س ح���ك���وم���ة ال���وف���اق 
ال�سراج  ف���اي���ز  ال��ل��ي��ب��ي  ال���وط���ن���ي 
وخ�����س��م��ه امل�����س��ري خ��ل��ي��ف��ة حفرت 
قائد اجلي�س الوطني الليبي وقف 
اطالق النار وتنظيم انتخابات يف 
اق����رب وق����ت، وف����ق م�����س��ودة بيان 
ن�سرتها اأم�س الرئا�سة الفرن�سية.

وجاء يف م�سودة البيان ان ال�سراج 
املدعومة  احلكومة  ي��راأ���س  ال��ذي 
من المم املتحدة، وحفرت، القائد 
ال��ع�����س��ك��ري ال�����ذي ي�����س��ي��ط��ر على 
التزما  امل�����س��ط��رب،  ال��ب��الد  ���س��رق 
رئا�سية  انتخابات  ب��اج��راء  كذلك 

وبرملانية بال�سرعة املمكنة.
وال�سراج  حفرت  ان  ال��ب��ي��ان  وق���ال 
اتفقا على اأن نعلن التزامنا بوقف 
على  العمل  ونتعهد  النار  اط��الق 
اجراء انتخابات رئا�سية وبرملانية 
يف اأقرب وقت ممكن، قبل لقائهما 
برعاية  باري�س  ق��رب  الظهر  بعد 

الرئي�س اميانويل ماكرون.
واأك�����د م�������س���وؤول���ون ف��رن�����س��ي��ون يف 

امل�����س��ودة هي  اأن  امل���ح���ادث���ات ع��ل��ى 
واح��دة من وثائق ع��دة ت��وزع قبل 

الجتماع.
التي ت�سم ع�سر  امل�سودة  وج��اء يف 
وكالة  ع��ل��ي��ه��ا  واط���ل���ع���ت  ن���ق���اط 
ال�سيا�سي  احل��ل  ان  بر�س  فران�س 
ب��ح��ل الزم���ة،  الكفيل  ه��و وح���ده 
وعلى دعم اتفاق ال�سخريات الذي 
مت التفاق عليه يف 2015 بدعم 

ا�سا�سا  ليكون  املتحدة  المم  م��ن 
للعملية ال�سيا�سية يف ليبيا.

اقناع  اإىل  امل����ح����ادث����ات  وت����ه����دف 
على خارطة  ب��الت��ف��اق  اجل��ان��ب��ني 
النزاع  الأق���ل لن��ه��اء  ط��ري��ق على 
بالنفط  الغني  البلد  ادخ��ل  ال��ذي 
منذ  ال����ف����و�����س����ى  م�����ن  ح����ال����ة  يف 
معمر  الراحل  بالزعيم  الطاحة 

القذايف يف 2011.

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد

خادمات جاهزات للتنازل الفوري

 فحص طبي
مجاني للخادمة

خادمات - ممرضات 
سائقات- طباخات

الفلبين - إندونيسيا - الهند  
إثيوبيا - أوغندا - سيريالنكا

026441114            056 709  2333
أبوظبي معسكر آل نهيان بجوار فندق غافة

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

اأزال����������������ت �����س����ل����ط����ات الح������ت������الل 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي اأج���ه���زة ال��ك�����س��ف عن 
ب���واب���ات امل�سجد  امل���ع���ادن م��ن ع��ل��ى 
اأمل  الثالثاء، على  اأم�س  الأق�سى، 
تهدئة الو�سع بعد اأيام من التوتر 
اإن  ق��ال��وا  الفل�سطينيني  اأن  غ��ري 
الإجراءات الأمنية املُعدلة ما تزال 

غري مقبولة. 
وق������ال رئ���ي�������س جم��ل�����س الأوق�������اف 
�سلهب  عبدالعظيم  الفل�سطيني 
مديرية  تكلف  الدينية  »املرجعية 
بالقد�س  الإ����س���الم���ي���ة  الأوق��������اف 
تقرير  بتقدمي  الفنية  وطواقمها 
وخ����ارج  داخ�����ل  احل���ال���ة  ع���ن  اأويل 
للوقوف  امل��ب��ارك  الأق�سى  امل�سجد 
على ما مت من عدوان داخل وخارج 
امل���ب���ارك ونوؤكد  الأق�����س��ى  امل�����س��ج��د 

على �سرورة اإزالتها«. 
وقال مفتي القد�س حممد ح�سني 
�سيكون  التقرير،  ه��ذا  �سوء  »على 
عليه  امل���ن���ا����س���ب  امل�����وق�����ف  ات�����خ�����اذ 
اأبناء  ل��ك��ل  ن��ق��ول  ن��ح��ن  وب���ال���ت���ايل 
من  بالقرب  ن�سلي  زلنا  ما  �سعبنا 
زلنا  وم��ا  الأق�سى  امل�سجد  ب��واب��ات 
القد�س  و���س��وارع  �ساحات  يف  ن�سلي 
اإىل  وقتها  ي��اأت��ي  حينما  ال��ف��رو���س 

الثالثاء،  اأم�����س  الأو���س��ط،  ال�����س��رق 
�سيا�سية  عملية  اإط���الق  يجب  اإن���ه 
واإن   ، امل��ت��ح��د  الأمم  ق�����رارات  وف���ق 
التزاماتها  اح���رتام  اإ�سرائيل  على 

وجتنب العنف والتوتر.
واع��ت��� م��الدي��ن��وف، خ��الل جل�سة 
خا�سة يف جمل�س الأمن عن الو�سع 
اإن الفل�سطينني  يف القد�س املحتلة 
وهم  الدينية  هويتهم  على  قلقون 

ال�سحايا.
وقال اإنه يخ�سى حتول اخلالف يف 

القد�س اإىل �سراع ديني.
واأو�سح اأن ن�سف قرن من الحتالل 
الفل�سطينيني  على  باأ�سرار  ت�سبب 
اأن  اإىل  م�����س��رياً  والإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني، 
ل  الفل�سطيني  الإ�سرائيلي  النزاع 

ينح�سر مب�ساألة الأر�س فح�سب.
ل��ك��ن م��الدي��ن��وف اأم����ل ب����اأن ت���وؤدي 

بالدخول  ال���ق���رار  ات���خ���اذ  ي��ت��م  اأن 
ال�سالة  لأداء  الأق�����س��ى  للم�سجد 
ق��ل��ت، احليثيات  ك��م��ا  ����س���وء،  ع��ل��ى 

املتوفرة بني اأيدينا جميعاً«. 
وك�������ان�������ت �����س����ل����ط����ات الح������ت������الل 
للك�سف  اأج��ه��زة  ��ب��ت  َركَّ الإ�سرائيلي 
ب���واب���ات امل�سجد  امل���ع���ادن ع��ن��د  ع���ن 
ي���وم 14 ي��ول��ي��و اجل����اري مم��ا دفع 

الفل�سطينيني اإىل الحتجاج. 
ورف�س رئي�س الوزراء الفل�سطيني 
الإجراءات  اأي�ساً  اهلل  احلمد  رامي 
الأمنية اجلديدة يف احلرم القد�سي 

وطالب باإزالتها بالكامل. 
وت�����ن�����اق�����ل�����ت و�������س������ائ������ل الع����������الم 
التو�سل  ح��ول  ان��ب��اء  ال�سرائيلية 
احلكومة  رئ��ي�����س  ب��ني  �سفقة  اىل 
الأردين  وامل��ل��ك  نتنياهو  بنيامني 
الأمر  ن��ه��اي��ة  يف  �سمحت  ع��ب��داهلل، 
يف  اللكرتونية  ال��ب��واب��ات  بتفكيك 
وانهاء  القد�س،  ال�سريف يف  احلرم 
املجل�س  ق��رار  التي احدثها  الأزم��ة 
البوابات  ه����ذه  ت��رك��ي��ب  ال�������وزاري 
العملية  على  للفل�سطينيني  عقابا 
ا�سبوع  ال��ت��ي وق��ع��ت يف احل���رم قبل 
مقتل  ع��ن  ا�سفرت  وال��ت��ي  ون�سف، 

�سرطيني. 
اىل ذلك قال نيكولي مالدينوف، 
يف  ال�سالم  لعملية  اخلا�س  املن�سق 

ودعا  والتهديد.  بالعزلة  ي�سعرون 
القد�س  يف  الأو����س���اع  ت��ع��ود  اأن  اإىل 

اإىل ما كانت عليه تاريخياً.
اإ�سرائيل  اأح�س  مالدينوف:  وقال 
على موا�سلة ات�سالتها مع الأردن 

نظرا لدوره التاريخي.
املن�سق الأممي اخلا�س من  وطلب 
لوقف  بالتدخل  الأع�����س��اء  ال���دول 
ال��ت�����س��ع��ي��د وال���ت���ع���اط���ف م����ع اأه����ل 

اخلطوات ال�سرائيلية الأخرية اإىل 
اإر�ساء ال�ستقرار.

املن�سق الأممي حركة حما�س  ودعا 
���س��ب��ط احل�����دود م���ع م�����س��ر ووقف 
اإ�سرائيل،  ���س��د  والت�سلح  التعبئة 

كما قال.
كما حث القيادات الفل�سطينية اإىل 
حتريك العملية ال�سيا�سية والتغلب 
على اخلالف، م�سرياً اإىل النق�سام 
املراقب  ق��ال  الفل�سطيني.بدوره، 
املتحدة  الأمم  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
اإ�سرائيل  على  اإن  من�سور  ري��ا���س 
م�سوؤولية منع الهجمات الإرهابية 

للم�ستوطنني �سد الفل�سطينيني.
الإجراءات  رف��ع  اإىل  من�سور  ودع��ا 
الإ�سرائيلية فوراً ومنع اأي عراقيل 
قائاًل  الأق�����س��ى،  يف  امل�سلني  اأم����ام 
اإنه ل بد من اتخاذ تدابري عاجلة 

للتهدئة يف القد�س.
بعنف  ت��ق��م��ع  اإ����س���رائ���ي���ل  اإن  وق�����ال 
الراف�سة  ال�����س��ل��م��ي��ة  امل���ظ���اه���رات 
معت�اً  ال��ق��د���س،  يف  لإج���راءات���ه���ا 
يقاوم  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ال�����س��ع��ب  اأن 
ب�سكل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  الإج��������راءات 

�سلمي.
واعت� من�سور اأن "هناك حماولت 
الفل�سطينيني  لتهجري  اإ�سرائيلية 

من القد�س املحتلة".

•• عوا�صم-وكاالت:

جراء  ل��ي��اًل  مدنيني  ثمانية  قتل 
مل  حربية  ط��ائ��رات  نفذتها  غ��ارة 
رو�سية  اأم  �سورية  كانت  اإذا  يت�سح 
اأول  ال�����س��رق��ي��ة، يف  ال��غ��وط��ة  ع��ل��ى 
هدنة،  �سريان  منذ  قتلى  ح�سيلة 
ال�سوري  امل��ر���س��د  اأف�����اد  م���ا  وف����ق 

حلقوق الإن�سان الثالثاء. 
طائرة  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  امل���ر����س���د  واأف�������اد 
�سواريخ  ب��ث��م��ان��ي��ة  غ����ارة  ح��رب��ي��ة 
ا�ستهدفت و�سط مدينة عربني يف 
الغوطة ال�سرقية يف ريف دم�سق. 

الغارة  ان  امل��ر���س��د  م���دي���ر  وق�����ال 
مدنيني  ثمانية  مبقتل  "ت�سببت 

اعتقال برعود واليزيدي املدرجن 
على قائمة الإرهاب يف اليمن

•• عوا�صم-وكاالت:

البالد،  �سرق  ح�سرموت،  حمافظة  يف  اليمنية  الأم��ن  �سلطات  اأعلنت 
�سمن  اأ�سماوؤهم  وردت  القاعدة،  مع  بالتعاون  املتهمني  من   2 اعتقال 

قائمة املطلوبني التي اأعلنتها الدول الأربع املقاطعة لقطر.
اعتقلت  احل�سرمية  النخبة  ق���وات  اإن  حملية  اأم��ن��ي��ة  م�����س��ادر  وق��ال��ت 
اأحمد علي اأحمد برعود وعبداهلل حممد علي اليزيدي، يف اإطار حملة 
مالحقات تقوم بها لتعقب عنا�سر مطلوبة بتهمة الت�ساهل مع القاعدة 
ودعم الإرهاب، وذلك بعد اإعالن ال�سعودية والإمارات والبحرين وم�سر 
عن اأ�سمائهم �سمن قائمة الإرهاب. يذكر اأن اليمنيني املدرجني �سمن 
اإ�سافة  اأ���س��خ��ا���س،  ث��الث��ة  ه��م  الأرب����ع  ال���دول  قبل  م��ن  املعلنة  القائمة 
الإح�سان  وجمعيتا  اخل��ريي��ة  ال��ب��الغ  موؤ�س�سة  ه��ي  ك��ي��ان��ات  ث��الث��ة  اإىل 

والرحمة.

�سحايا بق�سف على غوطة دم�سق رغم الهدنة

على  وام���راأة  اأطفال  ثالثة  بينهم 
ثالثني  اإ�سابة  اىل  م�سرياً  الأق��ل 
بع�سهم  ب��ج��روح،  اخرين  �سخ�ساً 

يف حالة حرجة.  واأ�ساف هذه اأول 
�سهداء مدنيون  ي�سقط فيها  مرة 

منذ بدء اتفاق الهدنة.

طفل �سوري يجل�س حزينا و�سط الدمار يف ريف دم�سق )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

اللجنة العلمية ملنتدى ال�سارقة الدويل ل�سون التنوع احليوي تناق�س تفا�سيل الدورة ال� 19
•• ال�صارقة-وام:

التنوع  ل�سون  ال��دويل  ال�سارقة  ملنتدى  العلمية  اللجنة  ا�ستعر�ست 
تنظمه  الذي  التا�سعة ع�سرة من احلدث  الن�سخة  تفا�سيل  احليوي 

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�سارقة خالل ف�اير املقبل.
واملحميات  البيئة  هيئة  رئي�سة  ال�سويدي  �سيف  هنا  �سعادة  وق��ال��ت 
اإن  الهيئة  مبقر  عقد  ال���ذي  الإج��ت��م��اع  خ��الل  بال�سارقة  الطبيعية 
اإمارة ال�سارقة تفخر باإ�سدارها الت�سريعات العديدة التي من �ساأنها 
اأن  اإىل  م�سرية   .. احل��ي��وي  التنوع  و���س��ون  الفطرية  احل��ي��اة  حماية 
معاجلة  يف  الهيئة  جلهود  تتويجا  تاأتي  املنتدى  من  املقبلة  ال��دورة 

ق�سايا التنوع احليوي وتطوير ا�سرتاتيجية العمل يف ظل م�ساركة 
مئات اخل�اء واملخت�سني من خمتلف بلدان العامل ملناق�سة خمتلف 

الق�سايا املتعلقة ب�سون التنوع احليوي يف �سبه اجلزيرة العربية.
و اأكدت ال�سويدي اأن منتدى ال�سارقة الدويل ل�سون التنوع احليوي 
اخل�اء  ل��ل��ق��اء  ك����ى  حم��ط��ة  ي�سكل  �سنويا  الهيئة  تنظمه  ال���ذي 
وفر�سة  عليها  واملحافظة  البيئة  ع��امل  يف  والباحثني  واملخت�سني 
واملقرتحات  الأف���ك���ار  وط���رح  وال��ن��ق��ا���س  وامل��ع��ل��وم��ات  الآراء  ل��ت��ب��ادل 
واملبادرات مبا ي�سهم يف �سون التنوع احليوي والبيئي ويحقق اأهداف 
املنتدى ومتتلك ال�سارقة جتربة مميزة وفريدة وذات طابع ابتكاري 

خالق يف م�ساألة التعامل مع البيئة و�سبل املحافظة عليها.

افتتاح مركز اأمان لإيواء الن�ساء والأطفال يف راأ�س اخليمة يعزز جهود الدولة يف مكافحة جرمية الجتار بالب�سر
•• اأبوظبي -وام:

توجيهات  بالب�سر  الجت���ار  ج��رائ��م  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  اأم��ان��ة  ثمنت 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
“ يف الإمارة  اأم��ان لإي��واء الن�ساء والأط��ف��ال  “ مركز  راأ���س اخليمة باإفتتاح 
واإعادة  بالب�سر  الجت��ار  �سحايا  معاناة  من  التخفيف  يف  �سي�ساهم  وال��ذي 
تاأهيلهم للعي�س يف جمتمعاتهم بعيدا عن ا�ستغاللهم يف هذه اجلرمية التي 

حتط من الكرامة الإن�سانية.
اأن افتتاح املركز جاء انطالقا  املنا�سبة  اأمانة اللجنة الوطنية بهذه  واأكدت 
ومنها  الن�سان  بق�سايا حقوق  املتحدة  العربية  الم��ارات  دول��ة  اهتمام  من 
الوطنية  اللجنة  ل�سرتاتيجية  ودع��م��ا  بالب�سر  الجت���ار  جرمية  مكافحة 

الوقاية  يف  املتمثلة  اخلم�س  الركائز  ذات  بالب�سر  الجت��ار  جرائم  ملكافحة 
التعاون  وتعزيز  ال�سحايا  وحماية  والعقاب  الق�سائية  املالحقة  و  واملنع 
ملكافحة  الوطنية  اللجنة  اأم��ان��ة  م��ن  ر�سمي  وف��د  امل��رك��ز  زار  وق��د  ال���دويل. 
جرائم الجتار بالب�سر بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل بح�سور ممثلني 
دبي  وموؤ�س�سة  بالب�سر  الجت��ار  اإي��واء �سحايا  مراكز  و  الداخلية  وزارة  من 
تعزيز  و�سبل  الوطنية  اللجنة  عمل  اآلية  ل�سرح  والأط��ف��ال  الن�ساء  لرعاية 

التعاون مع اجلهات املعنية يف مكافحة هذه اجلرمية.
ليواء  اأم��ان  مركز  ع��ام  مدير  العاجل  حممد  خديجة  �سعادة  وا�ستعر�ست 
مت  التي  والإج���راءات  ال�سيا�سات  الوفد  ا�ستقبالها  خالل  والأطفال  الن�ساء 
تبنيها والعمل بها يف املركز حلماية �سحايا الجتار بالب�سر والعنف ال�سري 

من الن�ساء والأطفال.

�سيف بن زايد ي�سهد توقيع مذكرتي تفاهم ل�سندوق تكافل الداخلية
•• اأبوظبي-وام: 

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  �سهد 
الجتماعي  التكافل  �سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء 
تفاهم  م��ذك��رت��ي  توقيع  ال����وزارة  مبقر  ام�����س  ال��داخ��ل��ي��ة  ب����وزارة  للعاملني 
لل�سندوق تعززان من دوره الجتماعي بح�سور �سمو ال�سيخ خالد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية وذوي 

الإحتياجات اخلا�سة .
بوزارة  للعاملني  الجتماعي  التكافل  �سندوق  بني  الأوىل  املذكرة  كانت    
ال��داخ��ل��ي��ة » ف��زع��ة » و م��وؤ���س�����س��ة زاي����د ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��رع��اي��ة الإن�����س��ان��ي��ة وذوي 
و���س��ن��دوق معا�سات  ف��زع��ة  ب��ني  الثانية  ك��ان��ت  الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة فيما 

ومكافاآت التقاعد لإمارة اأبو ظبي.
الإن�سانية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  الأوىل عن  التفاهم  وقع مذكرة    
العام  الأم��ني  احلميدان  العايل  عبد  اهلل  عبد  اخلا�سة  الحتياجات  وذوي 
بالإنابة وعن جانب �سندوق التكافل الجتماعي للعاملني بوزارة الداخلية 

فزعة املقدم اأحمد بو هارون مدير عام ال�سندوق.
الهمم  اإ�سحاب  ل�  فزعة  من  خا�سة  بطاقات  اإ�سدار  يتم  املذكرة  ومبوجب 
على  وح�سومات  خ�سومات  من  املتميزة  خدماتها  على  للح�سول  توؤهلهم 
من  ال�ستفادة  جانب  اإىل  التجارية  والعرو�س  امل�سرتيات  من  كبري  ع��دد 

اخلدمات التكافلية التي تقدمها فزعة ملنت�سبيها.
التقاعد لإمارة  الثانية عن �سندوق معا�سات ومكافاآت  املذكرة    فيما وقع 
اأبوظبي خلف عبداهلل رحمه احلمادي املدير العام وعن فزعة املقدم اأحمد بو 

هارون مدير عام �سندوق التكافل الجتماعي للعاملني بوزارة الداخلية.
للمتقاعدين  خ�سومات  ب��ط��اق��ات  ت��وف��ري  التفاهم  م��ذك��رة  مب��وج��ب  وي��ت��م 
وامل�ستحقني لت�سمل اخل�سومات على امل�سرتيات و املنتجات الغذائية وخدمة 

فزعة اأماكن التي توفر حجوزات الفنادق وتذاكر ال�سفر باأقل ال�سعار.
ح�سر توقيع املذكرتني من وزارة الداخلية  اللواء �سامل مبارك ال�سام�سي 
وكيل الوزارة امل�ساعد للموارد واخلدمات امل�ساندة بالإنابة والعميد حممد 
جمل�س  رئي�س  نائب  �سمو  ملكتب  ال��ع��ام  الأم���ني  الظاهري  دمل��وج  ب��ن  حميد 
ال�سام�سي  ك�سيم  را���س��د  حممد  والعميد  ب��الإن��اب��ة  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء 
مدير عام  �سوؤون الوزارة والعميد املهند�س ح�سني اأحمد احلارثي مدير عام 

اخلدمات اللكرتونية والت�سالت بالوزارة وعدد من ال�سباط.
وذوي  الإن�سانية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  جانب  من  التوقيع  وح�سر 
واأفراح  العام  الأم��ني  مكتب  مدير  ال�سويدي  حممد  اخلا�سة  الحتياجات 
امل�سجري وعالء الرناوؤوطي من املوؤ�س�سة ومن �سندوق معا�سات ومكافاآت 
واملكاآفات  املعا�سات  دائ��رة  مدير  املو�سوي  ح�سني  اأبوظبي  لإم���ارة  التقاعد 
ال�سريقي  املتعاملني وفاطمة  اإ�سعاد  اإدارة  بالنابة وفي�سل اجلابري مدير 

مدير اإدارة الت�سال احلكومي يف ال�سندوق.
زايد  ملوؤ�س�سة  بالإنابة  العام  الأم��ني  العايل احلميدان  ورح��ب عبداهلل عبد 
العليا للرعاية الإن�سانية وذوي الحتياجات اخلا�سة بالتوقيع على مذكرة 
بوزارة  للعاملني  الج��ت��م��اع��ي  التكافل  و���س��ن��دوق  املوؤ�س�سة  ب��ني  التفاهم 
الداخلية ب�ساأن خدمات برنامج » فزعة« مو�سحا اأنها تاأتي جت�سيدا لروؤية 
جمتمع  بناء  وت�سجيع  الجتماعي  الن��دم��اج  حتقيق  يف  الر�سيدة  القيادة 
التعاون  تعزيز  يف  احلكومة  ومبادئ  للجميع  مت�ساوية  فر�س  فيه  تتوافر 

والتن�سيق بني اجلهات واملوؤ�س�سات خلدمة اأ�سحاب الهمم.
واأ�ساد بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية مثمنا اهتمام وحر�س الفريق 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو 
املبادرات  م��ن  العديد  اط��الق  خ��الل  م��ن  الهمم  اأ�سحاب  بفئات  الداخلية 
التي يقدمها  املكرمات  الأمل وغريها من  الن�سانية ومنها مبادرة غرا�س 

�سموه خلدمة تلك الفئات .

ورفع اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير اإىل �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الداخلية على جهود �سموه املتميزة يف دعم فئات اأ�سحاب الهمم  ب�سكل عام 

ومبادرات �سموه العديدة التي يتبناها �سموه خلدمة ورعاية تلك الفئات.
اآل نهيان رئي�س جمل�س  زاي��د  ال�سيخ خالد بن  واأك��د حر�س ومتابعة �سمو 
اإدارة موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية وذوي الإحتياجات اخلا�سة على 
اإطالق وتنفيذ املوؤ�س�سة العديد من املبادرات التي تهدف اإىل تقدمي اأرقى 
اخلدمات النوعية واملتميزة وتطوير �سبل الرعاية والتاأهيل لفئات اأ�سحاب 
اأ�ساد عبد  اأف�سل املمار�سات العاملية.   كما  الهمم املنت�سبني للموؤ�س�سة وفق 
للعاملني  الجتماعي  التكافل  �سندوق  بجهود  احلميدان  العايل  عبد  اهلل 
بوزارة الداخلية كجهة ذات نفع عام تقوم على مبداأ التكافل والت�سامن يف 
املجتمع ومن خالل ال�نامج الذي مت اطالقه من قبل ال�سندوق » برنامج 
فزعة« الذي يهدف اىل تقدمي خدمات مميزة وذات جودة عالية لالأع�ساء 
املنت�سبني لل�نامج. وتوجه بال�سكر اإىل امل�سوؤولني بال�سندوق على تعاونهم 
مع موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الن�سانية يف جمال تقدمي خدمات اإ�سدار 
التفاق  يجري  ما  وف��ق  املوؤ�س�سة  منت�سبي  الهمم  لأ�سحاب  خا�سة  بطاقة 

عليه بني اجلانبني.
واأكد احلميدان اأن موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية ت�سعى من خالل 
اإبرام هذه املذكرة اإىل اإر�ساء اأ�س�س ال�سراكة والتعاون لبناء عالقات طويلة 
الأجل تلعب دورا حموريا يف تفعيل التوا�سل مع كافة اجلهات واملوؤ�س�سات 

احلكومية وغريها ول�سيما اجلمعيات ذات النفع العام.
وتوجه خلف عبداهلل رحمه احلمادي مدير عام �سندوق معا�سات ومكافاآت 
التقاعد لإمارة اأبوظبي بال�سكر اجلزيل للفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 
اإدارة  رئي�س جمل�س  الداخلية  ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل 
�سموه  دع��م  على  الداخلية  ب���وزارة  للعاملني  الجتماعي  التكافل  �سندوق 
امل�سجلني يف  امل�ستحقني  و  املتقاعدين  منح  اإىل  تهدف  والتي  املبادرة  لهذه 

�سندوق اأبوظبي للمعا�سات املزايا التي يقدمها برنامج فزعة والتي ت�سمل 
جمموعة  كبرية من اخلدمات وال�امج احل�سرية واملميزة التي ت�ساهم يف 

حتقيق ال�سعادة لهم.
يقت�سر  التعاون بني اجلهات احلكومية ل  و  ال�سراكات  اأن  واأك��د احلمادي 
فقط على حت�سني العمليات و تبادل البيانات و الأنظمة لكن ميتد لدرا�سة 
احلاجات الجتماعية و املعي�سية للمواطنني و العمل على توفري مبادرات 
و خدمات مميزة من �ساأنها اأن توفر لهم م�ستوى حياة كرمية مبا يتما�سى 

مع  توجهات القيادة الر�سيدة.
اطالقه  منذ  فزعة  برنامج  حققه  ال��ذي  الكبري  بالنجاح  احلمادي  اأ�ساد  و 
يقدمها  التي  املبادرة  هذه  من  لال�ستفادة  امل�ستحقني  و  املتقاعدين  دعا  و 
و  �سكر  كعربون  الداخلية  وزارة  مع  بالتعاون  للمعا�سات  اأبوظبي  �سندوق 

تقدير لعطاء املتقاعدين و تفانيهم يف خدمة هذا الوطن .
التكافل الجتماعي  ب��و ه���ارون مدير ع��ام �سندوق  اأح��م��د  امل��ق��دم  اأك���د     و 
اإعالن �ساحب  تاأتيان متا�سيا مع  املذكرتني  اأن  الداخلية  ب��وزارة  للعاملني 
باأن  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
يكون عام 2017 عاما للخري و�سمن حر�س وزارة الداخلية وبتوجيهات 
القيادة ال�سرطية على امل�ساهمة يف تاأ�سيل وغر�س مفاهيم العطاء والتكافل 
الجتماعي وتو�سيع مظلة امل�ستفيدين من اخلدمات التكافلية التي يقدمها 

�سندوق التكافل الجتماعي للعاملني بوزارة الداخلية »مبادرة فزعة«.
 وقال اإن ال�سندوق حري�س على ا�ستكمال م�سريته يف تطوير الأداء وتنويع 
اإىل  م�سريا  اأجلها  من  اأن�سئ  التي  الأه���داف  حتقيق  بغية  وذل��ك  اخلدمات 
رفع  يف  امل�ساركة  بهدف  واخل��دم��ات  امل��ب��ادرات  اأف�سل  تقدمي  يف  ال�ستمرار 
ال�سعادة والإيجابية  ال�سعادة وتعزيز البتكار وتر�سيخ مفهوم  ن�سبة موؤ�سر 
اأف��راد املجتمع وذل��ك من خالل احل��زم الفريدة التي يقدمها برنامج  بني 

فزعة.

•• اأبوظبي-وام: 

بداأت القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي ا�ستخدام �سعارها اجلديد يف مرافقها 
وح�ساباتها يف مواقع التوا�سل الجتماعي .. موؤكدة تر�سيخ م�سمونه لدى 

العاملني تعزيزا للعمل ال�سرطي احلديث.
واأكد �سعادة اللواء مكتوم ال�سريفي مدير عام �سرطة  اأبوظبي مبنا�سبة بدء 
ا�ستخدام ال�سعار ا�ستمرار م�سرية حتديث وتطوير اخلدمات ال�سرطية التي 
حتقق اأهداف �سرطة اأبوظبي يف مكافحة اجلرمية ورفع موؤ�سرات ال�سالمة 
العامة وتعزيز ثقة اجلمهور يف اأداء املوؤ�س�سة ال�سرطية و حت�سني بيئة العمل 

ورفع كفاءة  العن�سر الب�سري.
ودعا ال�سريفي منت�سبي ال�سرطة اإىل احلفاظ على ما حققته �سرطة اأبوظبي 
املتقدمة   امل�ستويات  اأف�سل  اإىل  بالعمل  الرت��ق��اء  يف  اأ�سهمت  منجزات  م��ن 
والطماأنينة  الأمن  للتطوير وتعزيز  الر�سيدة   القيادة  جت�سيدا  لتطلعات  

جلميع اأفراد املجتمع باإمارة اأبوظبي.
�سرطة  مديريات  مباين  و  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  مبنى  وت��زي��ن 
العمل  ر�سالة  يج�سد  ال���ذي  اجل��دي��د  بال�سعار  وال��ظ��ف��رة  وال��ع��ني  العا�سمة 

ال�سرطة  منهجية  وف��ق  للمتعاملني  اخل��دم��ات  اأف�سل  تقدمي  يف  ال�سرطي 
وروؤيتها يف مواكبة اأف�سل املمار�سات العاملية يف العمل ال�سرطي احلديث .

وارتفع ال�سعار على مبنى القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي يف �سورة جمالية 
مع�ة عن التميز والبداع ومن�سجما مع �سعار حكومة اأبوظبي عاك�سا تطور 

�سعارات �سرطة اأبوظبي ع� م�سريتها احلافلة باملنجزات احل�سارية.
ويف مديرية �سرطة العا�سمة تزين مبنى املديرية بال�سعار اجلديد تزامنا 
اأبوظبي على مرافقها  ا�ستخدامه من قبل القيادة العامة ل�سرطة  مع بدء 
ومواكبة  التحديث  يف  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  روؤي���ة  ال�سعار  ويج�سد  املختلفة. 
توعية  خالل  من  كافة  باأ�سكالها  اجلرمية  مكافحة  يف  العاملية  امل�ستجدات 
اأجل   من  الوقائية  الإج���راءات  وتعزيز  املجتمعية  ال�سراكة  وتعميق  الأف��راد 
�سالمة اجلميع. و اعت�ت املديرية ال�سعار اجلديد جزءا من عملية التطوير 
وتطلعات  اأه���داف  بتج�سيد  النهج  ه��ذا  موا�سلة  م��وؤك��دة  العمل  يف  امل�ستمر 

القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي لتبقى اأبوظبي املدينة الأكرث اأمانا بتعزيز 
و�سيوف  واملقيمني  املواطنني  اإ�سعاد  على  واحلري�سة  وال�ستقرار  الأم���ن 
العميمي  العقيد حارب  العني بح�سور  �سرطة  واحتفلت مديرية   . الإم��ارة 
نائب املدير لل�سوؤون الإدارية والعمليات بو�سع ال�سعار اجلديد على  مدخل 
املديرية الذي يعك�س املوروث التاريخي لإمارة اأبوظبي و يواكب امل�ستجدات 
الع�سرية يف جمالت العمل  ال�سرطي ويعزز م�سرية التميز ل�سرطة اأبوظبي 

وريادتها يف احلفاظ على مكت�سبات الأمن وال�ستقرار.
و اأكدت املديرية موا�سلة العمل بروح الفريق الواحد مبا  يج�سد روؤية القيادة 
العامة ل�سرطة اأبوظبي يف احلفاظ على ريادتها بتقدمي اخلدمات  للجمهور 
بالتوا�سل  املجتمعية  ال�سراكة  وتر�سيخ مفهوم  العاملية  املعايري  اأف�سل  وفق 
مع الأفراد واملوؤ�س�سات ع� الفعاليات امل�سرتكة واملبادرات وبرامج التوعية 
املختلفة. واحتفل  منت�سبو مديرية �سرطة الظفرة بو�سع ال�سعار على مبنى 

املجتمع  بناء  يف  وامل�ساهمة  والتميز  الإب���داع  موا�سلة  على  تاأكيدا  املديرية 
�سرطة  مع  املجتمعية  ال�سراكة  تفعيل  على  القادر  واملنتج  واملطمئن  الأم��ن 

اأبوظبي والتاأكيد على اأن ال�سعادة من اأهم مقومات احلياة الناجحة.

تعزيز العمل 
ويعك�س ال�سعار احلديد يف ت�سميمه موروث �سرطة اأبوظبي  �سمن املوروث 
اأبوظبي ويتكون من  اأبوظبي ويتطابق مع  �سعار حكومة  التاريخي لإمارة 
60 عاما من  والإطارويختزل م�سرية  النخيل  “ ال�سقر واخلنجر و�سعف 
لروؤية  و ذلك ترجمة  الأم��ن وال�ستقرار  الإجن��از واحلفاظ على مكت�سبات 
التناف�سية  القيادة الر�سيدة يف �سون مقدرات الوطن والريادة يف موؤ�سرات 

العاملية.
و�سيتم اإدخال ال�سعار يف جميع مناذج الت�سماميم يف اإعداد املطبوعات مثل 
اإ�سافة اإىل الإعالنات والعرو�س التقدميية  الكتيبات والن�سرات واملطويات 
و لوحات اجلدران  الإعالنية  واللوحات  الكتب  والقرطا�سية وقالب غالف 
اخلارجية وقوالب العرو�س التقدميية ومن�سات العر�س يف املعار�س ومواد 

القرطا�سية.

ال�سريعة ال�ستجابة  ل�سمان  اخلا�سة  الآليات  باأبوظبي” ت�ستعر�س  والأزمات  “الطوارئ 

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير ال�سوؤون اخلارجية اجلزائري

•• ابوظبي-وام:

ال�����ط�����وارئ  اإدارة  ف����ري����ق  ع���ق���د 
باأبوظبي  وال���ك���وارث  والأزم������ات 
برئا�سة معايل  الدوري  اجتماعه 
امل��ه��ن��د���س ع��وي�����س��ة م��ر���س��د املرر 
نائب رئي�س الفريق رئي�س دائرة 

ال�سوؤون البلدية والنقل .
ال��ذي عقد  الجتماع  خ��الل  ومت 
ام�������س مب��ب��ن��ى دائ�������رة ال�������س���وؤون 
ال��ب��ل��دي��ة وال��ن��ق��ل الط�����الع على 
اخلا�سة  ال����س���ت���ج���اب���ة  ال�����ي�����ات 
وادوار  والزم����������ات  ب����ال����ط����وارئ 
اىل  بالإ�سافة  امل�ساركة  اجل��ه��ات 

ل�������س���م���ان ����س���الم���ة امل���ج���ت���م���ع و 
جمتمع امن من خالل التميز يف 
التي  و  ال�ستجابة  عمليات  ادارة 
تت�سمن حت�سني زمن ال�ستجابة 
للطارئ واللتزام بتطبيق مفهوم 
ال��ع��م��ل��ي��ات اخل���ا����س ب��ال��ف��ري��ق و 
املوارد  واإدارة  ا�ستغالل  حت�سني 
املتوفرة كما تهدف اىل امل�ساهمة 
يف احل��ف��اظ ع��ل��ى ���س��الم��ة وامن 
برفع  اللتزام  خالل  من  املجمع 
املجتمع  ل����دى  ال���وع���ي  م�����س��ت��وى 
الطوارئ  ح��الت  مع  التعامل  يف 

والزمات .
اإدارة  ف��ري��ق  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 

تقييم  ���س��ج��ل  ان  امل������رر  م���ر����س���د 
امل����خ����اط����ر وخ������ارط������ة امل���خ���اط���ر 
اآلية  وف����ق  ب��ا���س��ت��م��رار  ي��ح��دث��ان 
املخاطر  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  حم����ددة 
امل��ح��ت��م��ل��ة وات����خ����اذ الإج���������راءات 
اجلهات  ب��ني  بالتن�سيق  املنا�سبة 
ابوظبي لتوعية  امارة  املحلية يف 
وحم�����اية املج��������تمع من اية اث������ار 
املخاطر  ه��������ذه  ع���������ن  ن��اجت��ة 
الف���������ريق  ان  اىل  م�����������������������������س��ريا 
الج������راءات  ه���ذه  م���ن  ي�������هدف 
اجل����اه����زي����ة  درج����������ة  رف��������ع  اىل 
وال����س���ت���ع���داد ل���دى ال��ف��ري��ق عن 
طريق الإجراءات التن�سيقية بني 

جهود  لدعم  اخلا�سة  املتطلبات 
ف����رق ال����ط����وارئ والزم�������ات على 
ل�سمان  ابوظبي  ام���ارة  م�ستوى 
والفعالة  ال�����س��ري��ع��ة  ال���س��ت��ج��اب��ة 

ملواجهة اي طارئ .
الذي  ك��م��ا مت خ����الل الج���ت���م���اع 
ح�������س���ره اع�������س���اء ال���ف���ري���ق من 
مدراء  وال�سعادة  املعايل  ا�سحاب 
ال��������������������دوائ��ر امل��ح��ل��ي��ة يف ام�����ارة 
اب���وظ���ب���ي الط�������الع ع���ل���ى م����ا مت 
اجنازه خالل الفرتة املا�سية من 
بعمل  متعلقة  واج����راءات  خطط 

الفريق .
امل��ه��ن��د���س عوي�سة  م��ع��ايل  واك����د 

اع�سائه .
لديه  مب��ا  الفريق  ان  اىل  واأ���س��ار 
من خطط و اجراءات مت التدرب 
واحرتافية  بكفاءة  يتمتع  عليها 
عدد  مواجهة  يف  �ساهمت  عالية 
من حالت الطوارئ على م�ستوى 
الم�������ارة و م���ن اب����رزه����ا الن�����واء 
بع�س  اىل  ب���الإ����س���اف���ة  اجل���وي���ة 
الطارئة  احل������الت  و  احل�������وادث 

التى تعامل معها . 
الفريق  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وت��رت��ب��ط 
 2020 ابوظبي  با�سرتاتيجية 
والتي من �سمن اهدافها منظومة 
واجلاهزية  ل��ل��وق��اي��ة  م��ت��ك��ام��ل��ة 

•• اأبوظبي-وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
ام�������س معايل  ال������دويل  وال���ت���ع���اون 
ال�سوؤون  وزي��ر  م�ساهل  القادر  عبد 

اخلارجية اجلزائري.
اللقاء  - خ���الل  وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان 
ال���ذي عقد يف دي���وان ع��ام ال���وزارة 

على  حر�س  وهناك  وا�سرتاتيجية 
تعزيزها يف املجالت كافة.

الرائدة  ب��امل��ك��ان��ة  م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���اد 
ال��ت��ي حتتلها دول���ة الإم�����ارات على 
ال�����س��ع��ي��دي��ن ال���ع���رب���ي وال������دويل 
الق�سايا  جت����اه  ال����رائ����د  ودوره�������ا 
اللقاء  ح�سر  والدولية.  القليمية 
م���ع���ايل ف���ار����س حم��م��د امل���زروع���ي 
م�ست�سار يف وزارة �سوؤون الرئا�سة. 

وفل�سطني  و����س���وري���ا  ل��ي��ب��ي��ا  م��ث��ل 
ال�سيخ  ���س��م��و  ورح������ب  وال����ي����م����ن. 
بزيارة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل 
اخلارجية  ال�����س��وؤون  وزي����ر  م��ع��ايل 
اجلزائري م�سيداً بتطور العالقات 
ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب����ني دول�������ة الإم���������ارات 

واجلزائر يف �ستى املجالت.
بني  ال���ع���الق���ات  اأن  ���س��م��وه  واأك������د 
وتطابق  التفاهم  ي�سودها  البلدين 

عالقات  تعزيز  �سبل   – باأبوظبي 
ال�����ت�����ع�����اون امل���������س����رتك ب�����ني دول�����ة 
العديد  يف  واجل����زائ����ر  الإم���������ارات 
ال�سيا�سية  اأه��م��ه��ا  امل���ج���الت  م���ن 

والإقت�سادية والأمنية.
ك��م��ا ت���ب���ادل وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر جتاه 
املنطقة  يف  الأو����س���اع  م�����س��ت��ج��دات 
وبحثا عددا من الق�سايا الإقليمية 
امل�سرتك  اله��ت��م��ام  ذات  وال��دول��ي��ة 

خمتلف  ح������ول  ال���ن���ظ���ر  وج�����ه�����ات 
امل�سرتك  اله��ت��م��ام  ذات  الق�سايا 
ب�سكل  دفعها  على  ح��ر���س  وه��ن��اك 
اأرحب مبا يلبي  اآفاق  م�ستمر نحو 

تطلعات قيادتي و�سعبي البلدين .
عبدالقادر  معايل  اأك��د  جانبه  م��ن 
اخلارجية  ال�����س��وؤون  وزي��ر  م�ساهل 
دولة  بني  العالقات  اأن  اجل��زائ��ري 
منوذجية  واجل�����زائ�����ر  الإم����������ارات 

اخلا�سة  امل�����س��رتك��ة  وال��ت��م��اري��ن 
ب������������اإدارة ال������ط������وارئ والزم���������ات 
املحلي  امل�ستوى  على  وال���ك���وارث 

والكوارث  والأزم�������ات  ال���ط���وارئ 
يف اأب��وظ��ب��ي ي�����س��رف ع��ل��ى اع���داد 
ال�ستجابة  خ���ط���ط  ت��ن�����س��ي��ق  و 

اجلهات  ادوار  وتن�سيق  وتنفيذها 
املعنية عند وقوع الطارئ حلماية 

املجتمع و�سون مكت�سباته. 

مباين �سرطة اأبوظبي تتزين ب�سعارها اجلديد
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى ال�احة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى المل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�سارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�ش اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�سارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية الأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية المارات                    7474900
�سيدلية الأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية الأحتاد                      3935619
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

االأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�سحة دبي توا�سل جولت عيادتها الطبية الذكية يف الدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية 
•• دبي -وام: 

وا�سلت هيئة ال�سحة بدبي جولت عيادتها الطبية الذكية 
ا�ستهلت  والتي  احلكومية  واملوؤ�س�سات  ال��دوائ��ر  يف  املتنقلة 
عملها الأ�سبوع املا�سي يف هيئة الطرق واملوا�سالت لت�سل 

هذا الأ�سبوع اإىل هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا “ .
وجتري الهيئة ا�ستعداداتها النهائية لإمتام عملية التطبيب 
و�سط  املتنقلة  العيادة  يف  م�ستحدثة  خدمة  وه��ي  بعد  عن 
التي  اخل��دم��ات  “ على  “ديوا  موظفي  م��ن  �سديد  اإق��ب��ال 
و�سغط  ال�سكري  فحو�سات  ت�سمل  والتي  العيادة  توفرها 

الدم  يف  الأك�سجني  وم��ع��دل  اجل�سم  وكتلة  واحل���رارة  ال��دم 
والكول�سرتول ومعدل النب�س وتخطيط القلب .

بدبي  ال�سحة  هيئة  م�سروعات  �سمن  ال��ع��ي��ادة  وانطلقت 
من  بالعديد  امل�ستقبل”  دب��ي  “م�سرعات  مب��ب��ادرة  املت�سلة 

الإمكانيات الأخرى واأهمها التطبيب عن بعد .
وجتري الهيئة ا�ستعداداتها النهائية لتفعيل هذه اخلدمة 
املميزة التي تتيح ملوظفي “ديوا” وغريهم بالدوائر الأخرى 
التوا�سل مع الطبيب املخت�س املتواجد يف م�ست�سفى را�سد 
ملناق�سة  العيادة  داخ��ل  وم��ن  مبا�سرة  الفح�س  اإج���راء  بعد 
ع��ل��ى ال�ست�سارة  ث��م احل�����س��ول  ال��ف��ح��و���س��ات وم���ن  ن��ت��ائ��ج 

الطبية املنا�سبة . وقررت الهيئة مد تواجد العيادة الذكية 
املتنقلة يف ديوا ا�ستجابة لالإقبال ال�سديد من املوظفني على 
خدماتها . واأعلنت خلود عبد اهلل اآل علي مديرة م�سروع يف 
يف  العيادة  انتقال  بدبي  ال�سحة  بهيئة  امل�ستقبل  م�سرعات 
الفرتة املقبلة اإىل بلدية دبي ودائرة الأرا�سي والأمالك . 
واأو�سحت اأن العيادة الطبية لقت اإقباًل كبريا من موظفي 
اإن  واأ�سافت  الأول  ا�سبوعها  يف  واملوا�سالت  الطرق  هيئة 
اأن  اإىل  لفتة  مهمة  خطوة  متثل  للعيادة  الأوىل  اجل��ول��ة 
اإ�سافة  الهيئة من  ب�سكل مرن ميكن  العيادة مت ت�سميمها 

خدمات طبية ذكية جديدة يف املرحلة املقبلة .

مركز اأبوظبي لالأعمال ينجز الربط اللكرتوين مع 36 جهة حكومية حملية واحتادية

»البيت متوحد« واأبوظبي للتاأمن توقعان اتفاقية »رعاية ذهبية« 

بعثة العطاء لزايد اخلري تبداأ مهامها الإن�سانية لعالج الأطفال وامل�سنن يف ال�سودان 

�سهرين خالل  ال�سومال  يف  الإغاثية  الأحمر  الهالل  برامج  تكلفة  درهم  مليون   14

والحتادية مع نهاية العام اجلاري 
اأبوظبي  م���رك���ز  ���س��ي��ت��م��ك��ن  ح��ي��ث 
ل��الأع��م��ال م���ن حت��ق��ي��ق اأح����د اأهم 
كافة  تعزيز  اإىل  الرامية  اأه��داف��ه 
التجاري  ال��رتاخ��ي�����س  م��ع��ام��الت 

الكرتونيا.
امت������ام تفعيل  م����ع  ان�����ه  واأ������س�����اف 
ن���ظ���ام ال����رب����ط الل�����ك�����رتوين مع 

مركز  قبل  من  لالأعمال  ابوظبي 
اللكرتونية  ل��الأن��ظ��م��ة  اب��وظ��ب��ي 
مما   ADSIC وامل����ع����ل����وم����ات 
والت�سهيل  ال��ت�����س��ري��ع  يف  اأ����س���ه���م 
الربط  وعمليات  اإج��راءات  باإجناز 
اجلهات  ه�����ذه  م����ع  الل�����ك�����رتوين 
وذلك يف اإطار ا�سرتاتيجية حكومة 
التحول  اىل  تهدف  التي  الم���ارة 

املحلية  احلكومية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة 
والحت���ادي���ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى اإم���ارة 
�سيتمكن متعاملوا مركز  اأبوظبي 
ا�ستخراج  ل��الأع��م��ال م��ن  اأب��وظ��ب��ي 
من  اجلديدة  التجارية  رخ�ستهم 

يومني اىل اربعة اأيام عمل.
املن�سوري  م��ن��ي��ف  حم��م��د  وا����س���اد 
ب��ال��دع��م ال����ذي ي��ح��ظ��ى ب���ه مركز 

•• ابوظبي -وام:

لالأعمال  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأع���ل���ن 
التابع لدائرة التنمية القت�سادية 
الربط  اإجن����ازه  ع��ن  – اب��وظ��ب��ي 
الل���ك���رتوين م���ع ك���ل م���ن الهيئة 
امل���دين و�سركة  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة 
ل��ي�����س��ل معهما  اب���وظ���ب���ي  م���وان���ئ 
اج���م���ايل ع����دد اجل���ه���ات ال���ت���ي مت 
اجن���از ال��رب��ط الل���ك���رتوين معها 
حملية  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة   36 اىل 
واحتادية ت�سكل ما ن�سبته 97 % 
من اجمايل معامالت الرتاخي�س 
الهيئة  وت���ع���ن���ى  الق����ت���������س����ادي����ة. 
باملوافقة  امل��دين  للطريان  العامة 
ن�ساطا جتاريا من   30 ع��دد  على 
حمركات  و�سيانة  ا���س��الح  اهمها 
ال����ط����ائ����رات وجت�������ارة ال���ط���ائ���رات 
ب���اجل���م���ل���ة وجت���������ارة ال����ط����ائ����رات 
خملفات  وجت���������ارة  ال�������س���راع���ي���ة 
وادارة  اجل��وي  والنقل  ال��ط��ائ��رات 
ال���ط���ائ���رة وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا وخ���دم���ات 
ال�سحن اجلوي والت�سوير اجلوي 
وتاأجري الطائرات والتدريب على 
املناطيد  وت�سغيل  وادارة  الطريان 
وبيع طائرات بدون طيار وغريها 

للحكومة الذكية من خالل تعزيز 
املعامالت والجراءات بني اجلهات 

احلكومية الكرتونيا.
�سمن  ي�����س��ع��ى  امل���رك���ز  اإن  واأف�������اد 
اإىل توفري  اأهدافه ال�سرتاتيجية 
خ���دم���ات ال��ن��اف��ذة ال���واح���دة التي 
للح�سول  للمتعاملني  ي��ق��دم��ه��ا 
ع����ل����ى ان�������س���ط���ت���ه���م ال����ت����ج����اري����ة 
بالإ�سافة  وال�سياحية  وال�سناعية 
ا�ست�سارية  خ���دم���ات  ت��ق��دمي  اإىل 
اإج��راءات الرتاخي�س  وفنية حول 
والقانونية  الر�سمية  والإج��راءات 
خمتلف  مب����م����ار�����س����ة  اخل����ا�����س����ة 
القت�سادية  الأن�������س���ط���ة  اأن��������واع 
الأن�سطة  من  وغريها  واخلدمية 
قوة  من  تعزز  ان  �ساأنها  من  التي 
لالإمارة  املحلي  القت�ساد  ن�ساط 
جانبه  وم���ن  تناف�سيته.  وت��ع��زي��ز 
ق����ال ع��ل��ي ف��ه��د ال��ن��ع��ي��م��ي مدير 
مبركز  التجارية  العالقات  ادارة 
اب��وظ��ب��ي ل��الأع��م��ال اإن امل��رك��ز ويف 
اطار اجراءاته الرامية اىل �سمان 
الربط اللكرتوين  امتام عمليات 
يقوم  ال��ع��الق��ة  ذات  اجل���ه���ات  م���ع 
ب���ت���دري���ب م��وظ��ف��ي اجل���ه���ات ذات 
طلبات  ا���س��ت��الم  بكيفية  ال��ع��الق��ة 

املا�سي  ال��ع��ام  ق��ام��ت خ��الل  حيث 
عدد  امل��واف��ق��ة  ب��اع��ت��م��اد   2016
104 رخ�س جتارية ذات العالقة 

بالأن�سطة املذكورة.
ابوظبي  م��وان��ئ  �سركة  تعنى  كما 
ان�سطة  اربعة  ع��دد  على  باملوافقة 
خ����دم����ات حتميل  وه�����ي  جت����اري����ة 
ال�سفن  وار���س��اد  الب�سائع  وتفريغ 
وقطرها ووكيل خطوط مالحية 
وادارة املوانئ . وقال حممد منيف 
ملركز  التنفيذي  املدير  املن�سوري 
اب��وظ��ب��ي ل���الأع���م���ال ب���الإن���اب���ة ان 
م�����س��روع ال��رب��ط الل���ك���رتوين مع 
ي��ع��د من  ال���ع���الق���ة  ذات  اجل���ه���ات 
والنوعية  ال��ت��ط��وي��ري��ة  امل�����س��اري��ع 
امل���ن���ط���ق���ة حيث  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى 
النهائية  امل��واف��ق��ات  مبنح  ي�ساهم 
ل��ل��رتاخ��ي�����س الق���ت�������س���ادي���ة على 
على  الج���راءات  وتب�سيط  ت�سهيل 
ك��ان��وا يعانون  ال��ذي��ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
من التنقل بني هذه اجلهات لأخذ 
املوافقات منها مما يكلفهم الوقت 
واجل�����ه�����د. واأك��������د ح���ر����س دائ�����رة 
التنمية القت�سادية ابوظبي على 
مع  الل��ك��رتوين  الربط  ا�ستكمال 
حملية  احلكومية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة 

التجارية  ال��رتاخ��ي�����س  م��ع��ام��الت 
ال���ك���رتون���ي���ا م����ن خ�����الل ور����س���ات 
بتطبيقات  تعريفهم  بهدف  عمل 
وكيفية  اللكرتوين  الربط  نظام 
النعيمي  وا����س���اد  م��ع��ه.  ال��ت��ع��ام��ل 
بني  والتن�سيق  التعاون  مب�ستوى 
ممثلة  القت�سادية  التنمية  دائ��رة 
مبركز ابوظبي لالأعمال واجلهات 
معها  ال��رب��ط  مت  ال��ت��ي  احلكومية 
والتي ابدت جتاوبا كبريا لتحقيق 
لتنفيذ  ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة 
م���������س����روع ال�����رب�����ط الل�����ك�����رتوين 
ي�ستكمل  اأن  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  م��ع��رب��ا 
الربط  ت��ف��ع��ي��ل  خ��ط��ت��ه يف  امل���رك���ز 
اجلهات  ب���اق���ي  م���ع  الل����ك����رتوين 
نهاية  حتى  امل�ستهدفة  احلكومية 

العام اجلاري.
ال���ع���ام���ة  ال���ه���ي���ئ���ة  اإن  وا�������س������اف 
ل��ل��ط��ريان امل���دين و���س��رك��ة موانئ 
اأه��م اجلهات  م��ن  ي��ع��دان  ابوظبي 
بن�سبة من معامالت  التي حتظى 
كونهما  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رتاخ��ي�����س 
ممار�سة  ع��ل��ى  ب��امل��واف��ق��ة  معنيني 
بقطاعي  امل���رت���ب���ط���ة  الأن�������س���ط���ة 
ال�سحن  وخ������دم������ات  ال������ط������ريان 

واملالحة البحرية.

•• اأبوظبي-وام:

وقعت جمعية البيت متوحد ام�س اتفاقية رعاية ذهبية 
مع �سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني للعام الرابع على 
ال��ت��وايل وذل���ك ل��دع��م م��ب��ادرات اجلمعية ال��ت��ي تخدم 

اإمارات الدولة.
اأف����راد  ت��وف��ري من�سة جل��م��ي��ع  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة  ت��ه��دف 
يف  امل�ساركة  خ��الل  م��ن  للوطن  اجلميل  ل��رد  املجتمع 
وبرامج  م��ب��ادرات  وتنفيذ  وتخطيط  ومت��وي��ل  اإن�����س��اء 
وف��ع��ال��ي��ات م��ب��ت��ك��رة ب���ه���دف الإ����س���ه���ام يف ت��ل��ب��ي��ة اأهم 

احتياجات املجتمع.
“ البيت متوحد  ج��ان��ب جمعية  م��ن  الت��ف��اق��ي��ة  وق��ع 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  القبي�سي  علي  �سيف  �سعادة   “
ومن جانب �سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني عبد اهلل 
النعيمي نائب رئي�س تنفيذي قطاع اخلدمات امل�ساندة 
بها. وت�سهم �سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني مبوجب 

التفاقية يف دعم جميع املبادرات وامل�ساركة يف اقرتاح 
م���ب���ادرات واأن�����س��ط��ة ج��دي��دة اإ���س��اف��ة اإىل امل�����س��ارك��ة يف 

الفر�س التطوعية التي تنظمها اجلمعية.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  القبي�سي  علي  �سيف  �سعادة  وقال 
اجلمعية  عمل  جوهر  “ اإن  متوحد  “ البيت  جمعية 
والت�سامن  وال���ت���ك���ات���ف  ال���ت���ع���اون  روح  م���ن  ي��ن��ط��ل��ق 

وامل�سوؤولية جتاه الوطن واملجتمع .
واأ�سار القبي�سي اإىل اأن اجلمعية بالتعاون مع املوؤ�س�سات 
تنفذ مبادرات جمتمعية ناجحة  احلكومية واخلا�سة 
ي�ستفيد منها املجتمع واأفراده يف املجالت كافة وتوفر 
وتنفيذ  متويل  اأو  الأف��ك��ار  ط��رح  يف  للجميع  من�سات 

برامج وفعاليات مبتكرة.
الوطنية  اأبوظبي  ل�سركة  وتقديره  �سكره  واأع��رب عن 
للتاأمني على دعمها امل�ستمر جلمعية “ البيت متوحد 
من  العديد  تنفيذ  يف  فعال  ب�سكل  اأ�سهمت  التي   “
اأكد عبد اهلل  التي تفيد املجتمع. من جانبه  املبادرات 

ملا  متوحد  البيت  جمعية  يف  امل�ستمرة  الثقة  النعيمي 
اأثر اإيجابي  تقدمه من مبادرات جمتمعية فعالة ذات 
ال�سراكة  ه��ذه  م��ن خ��الل  اإن��ن��ا   : وق���ال   .. املجتمع  يف 
املجتمعية  التزامنا مب�سوؤوليتنا  نوؤكد  ال�سرتالتيجية 

يف الدولة .
واأ�ساف النعيمي اإن اأن�سطة جمعية البيت متوحد لهذا 
العام لقت اهتماما كبريا معربا عن تطلعه للم�ساركة 

بدور فعال معها يف هذا ال�سدد .
انطالقها  منذ  نفذت  البيت متوحد  اأن جمعية  يذكر 
الجتماعية  املجالت  يف  متعددة  م�ساريع   2012 يف 

والعلمية والثقافية والريا�سية وغريها .
واأطلقت اجلمعية موؤخرا مبادرة علماء امل�ستقبل التي 
العلوم  ال�سغف فيما يتعلق يف جمال  اإث��ارة  اإىل  تهدف 
الإماراتيني  ال�سباب  ب��ني  والهند�سة  والتكنولوجيا 
الأدبية  املحا�سرات  من  جمموعة  تنظيم  اإىل  اإ�سافة 

والعلمية الرثية.

اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ريا ح��ت��ى اأ���س��ب��ح من 
�سمات اأبناء الإمارات .

ال��دك��ت��ور عادل  اأو���س��ح  م��ن جانبه 
ال�سامري الرئي�س التنفيذي ملبادرة 
الر�سيدة  القيادة  اأن  العطاء  زاي��د 
اهتماما  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  اأول����ت 
�سمات  م����ن  اأ����س���ب���ح  ك���ب���ريا ح���ت���ى 
ي�سارعون  ال��ذي��ن  الإم�����ارات  اأب��ن��اء 
واأفكارهم  بجهودهم  امل�ساركة  اإىل 
واأم����وال����ه����م يف ت��ن��ف��ي��ذ ال����ام���ج 
فئات  ملختلف  املوجهة  التطوعية 
املجتمع بهدف تنمية املجتمعات يف 

خمتلف القطاعات.
وثمن �سعادة ه�سام الريدة المني 
للعمل  العربية  للموؤ�س�سة  ال��ع��ام 
ال�سوداين  املركز  رئي�س  الن�ساين 

للتطوع جهود المارات يف جمالت 
دول  خمتلف  يف  الن�����س��اين  العمل 
العامل والتي �ساهمت يف التخفيف 
م��ن م��ع��ان��اى امل��الي��ني م��ن خالل 
والتنموية  ال�����س��ح��ي��ة  امل�������س���اري���ع 

امل�ستدامة .
الذين  املر�سى  اأ���س��اد  جانبهم  م��ن 
املجاين  ال����ع����الج  م����ن  ا����س���ت���ف���ادوا 
ب��ج��ه��ود الأط���ب���اء امل��ت��ط��وع��ني من 
البلدين على ما قدموه من جهد 
ت�����س��خ��ي�����س وع�������الج احل������الت  يف 
املجاين  ال���دواء  وت��ق��دمي  املر�سية 
وثمنوا دعم ال�سركاء يف الن�سانية 
من املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة 
البلدين  م����ن  ال���رب���ح���ي���ة  وغ������ري 

ال�سقيقني.

•• اأبوظبي-وام:

ل��زاي��د اخلري  ال��ع��ط��اء  ب���داأت بعثة 
القرى  يف  الإن�������س���ان���ي���ة  م��ه��ام��ه��ا 
ال���������س����ودان����ي����ة ل����ت����ق����دمي اأف�������س���ل 
اخلدمات الت�سخي�سية والعالجية 
وامل�سنني  ل���الأط���ف���ال  وال���وق���ائ���ي���ة 
تخ�س�سي  ط��ب��ي  ف��ري��ق  ب��اإ���س��راف 
وال�سودان  الإم�������ارات  اأط���ب���اء  م���ن 
اأطباء  امل��ت��ط��وع��ني يف م��ب��ادرة  م��ن 

الن�سانية .
ت�����اأت�����ي امل�������ب�������ادرة ان�������س���ج���ام���ا مع 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
يكون  ب����اأن  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
عام 2017 عام اخلري وبالتن�سيق 

وال�سحة  ال��ت�����س��ام��ن  وزارت�����ي  م��ع 
ال�������س���ودان���ي���ة وم����رك����ز ال�������س���ودان 
ل��ل��ت��ط��وع وب��ت��ن�����س��ي��ق م�����س��رتك مع 
ال�  دار  ال��ع��ط��اء وج��م��ع��ي��ة  زاي����د 
اخلريي  ال�سارقة  بيت  وموؤ�س�سة 
ال�سعودية  امل�ست�سفيات  وجمموعة 
الأملانية وبرنامج الإمارات للتطوع 

املجتمعي والتخ�س�سي.
الن�ساين  ال��ع��م��ل  ���س��ف��رية  وق��ال��ت 
الإمارات  اإن  عثمان  رمي  الدكتورة 
قدمت منوذجا يحتذى يف املحافل 
الدولية يف العطاء الإن�ساين الذي 
اأر���س��ى دع��ائ��م��ه امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
القيادة  اأن  اإىل  ث��راه.. م�سرية  اهلل 
التطوعي  العمل  اأول���ت  الر�سيدة 

•• اأبوظبي-وام:

الهالل  هيئة  ب��رام��ج  قيمة  بلغت 
نفذتها يف  التي  الإغاثية  الأحمر 
اأبريل  ���س��ه��ري  ال�����س��وم��ال خ���الل 
وم��اي��و امل��ا���س��ي��ني ���� ���س��م��ن حملة 
14 مليون  ���س��وم��ال  ي��ا  لأج��ل��ك 
م��ن��ه��ا حوايل50  ا���س��ت��ف��اد  دره����م 

األف �سخ�س.
توزيع  الإغاثية  ال�امج  و�سملت 
�ستة اآلف �سلة غذائية و21 األفا و 
722 قطعة من املالب�س املتنوعة 
اآلف   10 300 خيمة بجانب  و 
من  و989  ب��ال���س��ت��ي��ك��ي  غ���ط���اء 
�سبعة  وتوزيع  الأخ��رى  الأغطية 
اآلف و 600 وجبة اإفطار خالل 

وا�ستطاعت  اجل��ف��اف  و  ال��ق��ح��ط 
الأو�ساع  تعقيدات  رغم   �� وفودها 
التي  ال��ظ��روف  نتيجة  امل��ي��دان��ي��ة 
الو�سول   ����� ال�����س��وم��ال  ت�����س��ه��ده��ا 
يف  اجلفاف  ب�سبب  النازحني  اإىل 
ال��ت��ي تفتقر  ت��واج��ده��م  م��ن��اط��ق 
فيما   .. احلياة  مقومات  لأب�سط 
ووفرت  امل�ساندة  و  الدعم  قدمت 
والدواء  الغذاء  من  احتياجاتهم 

و مواد الإيواء املختلفة.
عتيق  حم���م���د  ال����دك����ت����ور  واأك��������د 
اأمني عام هيئة الهالل  الفالحي 
توا�سل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن   .. الأح���م���ر 
و  الإغاثية  و  الإن�سانية  جهودها 
مبتابعة  ال�����س��وم��ال  يف  التنموية 
اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو 

ملكافحة  متتالية  املا�سية حمالت 
ال�سكان  على  وتداعياتها  املجاعة 
م�سوؤوليتها  م��ن  انطالقا  وذل��ك 
الإن���������س����ان����ي����ة جت��������اه الأ������س�����ق�����اء 
اأن  اإىل  م�����س��ريا   .. ال�����س��وم��ال��ي��ني 
ال�سدد  ه����ذا  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  ج���ه���ود 
حتدث الفرق املطلوب يف عمليات 
تتطلبها  التي  التنمية  و  الإغاثة 

الأو�ساع يف ال�سومال .
ال�سومالية  ال�ساحة  اأن  اإىل  ونبه 
ال����ع����دي����د من  ت�����واج�����ه  زال�������ت  ل 
يجب  التي  الإن�سانية  التحديات 
التن�سيق  م��ن  مب��زي��د  مواجهتها 
و ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر و ال��ب��ن��اء بني 

ال�سركاء الإن�سانيني.
من  الأوىل  امل���رح���ل���ة  اأن  ي���ذك���ر 

اإ�سافة   .. ال��ك��رمي  رم�سان  �سهر 
اإىل الأدوي��ة و امل��واد الطبية التي 
الأطفال  م�����س��ت��ل��زم��ات  ت�����س��م��ن��ت 
اأدوية لعالج الكولريا  ال�سحية و 
. وج���اءت ه��ذه امل�����س��اع��دات �سمن 
احلملة التي تنفذها هيئة الهالل 
لتخفيف  الإم������ارات������ي  الأح����م����ر 
ال�سومال  يف  امل��ج��اع��ة  ت��داع��ي��ات 
قيادة  لتوجيهات  تنفيذا  وذل���ك 
�سمو  ومتابعة  الر�سيدة  ال��دول��ة 
اآل نهيان  ال�سيخ حمدان بن زايد 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 

رئي�س الهيئة.
لتلبية  جهودها  الهيئة  وتوا�سل 
الإن�سانية  الحتياجات  مزيد من 
يف امل��ن��اط��ق الأ����س���د ت�����س��ررا من 

الإن�سانية الراهنة.
اأوائل  م��ن  تعد  الهيئة  ب���اأن  ون���وه 
املنظمات الإن�سانية التي تواجدت 
ع����ل����ى ال���������س����اح����ة ال�������س���وم���ال���ي���ة 
ت��وج��ي��ه��ات قيادة  ب��ف�����س��ل  وذل����ك 
ال���دول���ة ال��ر���س��ي��دة ال��ت��ي متكنت 
ا�ستقراء  م���ن  ال��ث��اق��ب��ة  ب��روؤي��ت��ه��ا 
الإن�سان  ع��ل��ى  الأو����س���اع  خ��ط��ورة 
يف ال�����س��وم��ال وال����ذي ظ��ل يكابد 
العي�س  ق�����س��وة احل��ي��اة و���س��ع��وب��ة 
ب�����س��ب��ب اجل����ف����اف وال���ت�������س���ح���ر و 
املجاعات و النزاعات على ال�ساحة 
الفالحي  واأو����س���ح  ال�����س��وم��ال��ي��ة. 
ا�ستجابتها  ع�����ززت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن 
الإن�������س���ان���ي���ة جت�����اه الأو������س�����اع يف 
الفرتة  خ��الل  ون��ف��ذت  ال�سومال 

بتقدمي  دائما  يوجه  الذي  نهيان 
اأن ي��ع��زز دور  ك���ل م���ا م���ن ���س��اأن��ه 
يحقق  و  ال�������س���وم���ال  يف  ال��ه��ي��ئ��ة 
لل�سعب  ال��ك��رمي  والعي�س  احل��ي��اة 
اأن  اإىل  م�����س��ريا   .. ال�������س���وم���ايل 
الهيئة ت�سعى من خالل اأن�سطتها 
املتنوعة يف ال�سومال اإىل حت�سني 
ودرء  �سعفا  الأ���س��د  الفئات  حياة 

املخاطر املحدقة بال�سوماليني.
التي  اخل��ط��ة  تنفيذ  اإىل  واأ����س���ار 
واإعمار  لتنمية  الهيئة  و�سعتها 
والتن�سيق  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����س��وم��ال 
م�سددا   .. املخت�سة  اجل��ه��ات  م��ع 
على  ب��ق��وة  تعمل  الهيئة  اأن  على 
مل�ساندة  ال�����س��وم��ال��ي��ة  ال�����س��اح��ة 
ظروفهم  جت���اوز  على  امل��ت��اأث��ري��ن 

م���������س����اري����ع ال������ه������الل الأح�����م�����ر 
يف  املقرتحة  التنموية  الإم��ارات��ي 
التن�سيق  التي يجري   �� ال�سومال 
 100 اإن�����س��اء  تت�سمن   ���� ب�ساأنها 
و�سوق  وم�����س��ج��د  ���س��ك��ن��ي��ة  وح�����دة 
جت����اري ب��ج��ان��ب م�����س��روع توفري 
اإن�ساء  امل��ي��اه م��ن خ���الل  م�����س��ادر 
مياه  ل��ت��ج��م��ي��ع  �����س����دود  ث����الث����ة 
وا����س���ت���غ���الل���ه���ا خالل  الأم�����ط�����ار 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ف����رتات اجل���ف���اف .. 
واإن�ساء  ارت��وازي��ا  بئرا   20 حفر 
داري�����ن ل��الأي��ت��ام و ث���الث م���زارع 
اأع����الف ل��رتب��ي��ة امل��وا���س��ي .. كما 
انتاجية  م�����س��اري��ع  ت��وف��ري  ت�سمل 
امل�ستهدفة  الأ���س��ر  لدعم  �سغرية 

وحت�سني ظروفها القت�سادية.

�سرطة دبي والوكالة الوطنية ملكافحة اجلرمية يبحثان التعاون امل�سرتك
•• دبي-وام: 

بحث �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�سرطة 
التحقيقات  ق�سم  م��دي��رة  ه��ولن��د  نيكي  لقائه  خ��الل  دب��ي 
ل��ل��وك��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة اجل��رمي��ة يف امل��م��ل��ك��ة املتحدة 
والوفد املرافق لها يف مبنى القيادة العامة ل�سرطة دبي �سبل 
تعزيز التعاون امل�سرتك بني �سرطة دبي والوكالة الوطنية 
كيفية  وال��ت��ج��ارب يف  اخل�����ات  وت��ب��ادل  ملكافحة اجل��رمي��ة 
امل�ستجدات  اآخ��ر  ناق�س  كما  منها  واحل��د  اجلرائم  مكافحة 
اإىل  ب��زي��ارة  ال��وف��د  وق��ام  امل�سرك.  الهتمام  ذات  واملوا�سيع 
للعمليات  العامة  الإدارة  يف  وال�سيطرة  القيادة  مركز  اإدارة 
حيث قدم العميد عمر ال�سام�سي نائب مدير الإدارة العامة 
للعمليات ل�سوؤون العمليات �سرحا للوفد عن التطور الذي 
املجتمع  خدمة  جم��ال  يف  وال�سيطرة  القيادة  مركز  حققه 
ال�سري  وح��رك��ة  ال��دوري��ات  م��راق��ب��ة  ون��ظ��ام  العمل  وطبيعة 
وامل��رور يف �سوارع اإم��ارة دبي و�سري العمل والإج��راءات التي 

اإىل  الدورية  و�سول  وحتى  البالغ  تلقي  منذ  اتخاذها  يتم 
الأقمار  با�ستخدام  الدوريات  ونظام مراقبة  احلادث  موقع 
الكامريات  بوا�سطة  اخلارجية  الطرق  ومراقبة  ال�سناعية 
التي توفرها  املبكر  الإن��ذار  الثابتة واملحمولة جوا وخدمة 
�سرطة دبي ملحالت ال�سرافة واملجوهرات والبنوك. و�ساهد 
الوفد اخلريطة الثالثية الأبعاد التي تغطي جميع مناطق 
الإم����ارة ون��ظ��ام انتقال ال��دوري��ة الأم��ن��ي��ة م��ن م��وق��ع لآخر 
بالإ�سافة اإىل اخلدمات التي يتم تقدميها لأ�سحاب الهمم 
الوطنية  الوكالة  وفد  وع�  ال�سن.  وكبار  القلب  ومر�سى 
ملكافحة اجلرمية عن اإعجابه مب�ستوى تطور القيادة العامة 
ل�سرطة دبي وما مل�سه من متيز يف العمل ال�سرطي والأمني 
وت�����س��خ��ري ك��اف��ة ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة ل��ت��ح�����س��ني اخلدمات 
املقدمة للجمهور. واأهدى اللواء عبداهلل خليفة املري نيكي 
الزيارة  مبنا�سبة  دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  درع  هولند 
التي ح�سرها العميد عيد حممد ثاين حارب مدير الإدارة 

العامة ملكافحة املخدرات وعدد من ال�سباط.
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اأخبـار الإمـارات
ال�سوؤون الإ�سالمية تبداأ التدقيق على عقود احلجاج مع احلمالت

•• ابوظبي-الفجر:

ال��ت��دق��ي��ق  يف الهيئة العامة  � جل��ن��ة  ال��ي��وم الأرب���ع���اء  ب����داأت 
لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف  باإجراءات التدقيق على عقود 
احلجاج التي اأبرموها  مع حمالت احلج املعتمدة لهذا العام 
اأن اأ دخلت احلمالت عقود ال�سكن  بعد  2017م   � 1438ه 
الإلكرتوين  ب��ال��ن��ظ��ام  وال���ط���ريان  وامل��وا���س��الت والإع��ا���س��ة 
وجتتمع  الثالثاء،  اأم�س  انتهت  التي  املحددة  الفرتة  ووفق 
يف  الهيئة  مبقر  العقود  على  التدقيق  جلنة  الأربعاء  اليوم 
اأب��و طبي  لإم��ارة  التابعة  اأب��و ظبي مع احلمالت  العا�سمة 
 ، البيانات والإدخ��ال اللكرتوين  للتاأكد من �سحة  والعني 
اللجنة  �ست�ستكمل  ، فيما  اإىل ت�سحيح  وت�سحيح ما يحتاج 

مهامها يوم غد اخلمي�س مع احلمالت التابعة لإمارة دبي 
وبقية الإمارات ال�سمالية  

الهيئة  رئي�س   � الكعبي  مطر  حممد  ال��دك��ت��ور  اأ���س��اد  ق��د  و 
العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف بدعم القيادة الر�سيدة 
لبعثة احلج الر�سمية  لتتمكن من توفري كافة الإمكانيات 
الكعبي  ن��وه  كما   ، ال��دول��ة  حجاج  ت�سعد  التي  والت�سهيالت 
من  تبذله  وم��ا  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  حكومة  بجهود 
ت�سهيالت وخدمات   وقال : ت�سري التح�سريات والإجراءات 
امل��ر���س��وم��ة ب�سال�سة  ملو�سم احل��ج وف��ق اخل��ط��ط وال���ام��ج 
هذا  من  النتهاء  بعد  اإذ  املقررة  التواريخ  و�سمن  وانتظام 
املعتمدة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ل��ل��ح��م��الت  ال��ه��ي��ئ��ة  �ستمنح  ال��ت��دق��ي��ق 
ت��راخ��ي�����س الأط��ق��م الإداري�����ة واخل��دم��ي��ة  ، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

الوعاظ والأطباء املرافقني للحمالت .. هذا على م�ستوى 
الأرا�سي  التدقيق يف  اأما على م�ستوى   ، الداخلي  التدقيق 
من  ك��ل  اإىل  والتفتي�س  التدقيق  جلنة  ف�ستغادر  املقد�سة 
مكة املكرمة واملدينة املنورة للتاأكد من م�ستوى و�سالحية 
م�ساكن احلجاج امل�ستاأجرة من قبل حمالتهم ووفق ال�سروط 
املتفق عليها ، اإذ �سيتم اعتماد �سكنات احلجاج من فئة 4�5 
جنوم، وكذلك �سكنات احلجاج التي مت اعتمادها يف املو�سم 
ال�سابق ومل تر�سد عليها اأية مالحظات ،  و�سيكون التفتي�س 
الإعا�سة  واعتماد عقود  والعمارات  والأب��راج  الفنادق    على 
واملوا�سالت   وال��ط��ريان  وال�ستقبال  والنظافة  واحلرا�سة 
التكييف وخزانات  اأجهزة  دقيقا على  التفتي�س  �سيكون  كما 

املياه ومولدات الكهرباء الحتياطية .

بلدية دبي ت�سيد م�سجدا يف مايل �سمن عام اخلري
•• دبي-وام: 

دبي  بالتعاون مع جمعية  اأول مبادرة خريية واجتماعية يف عام اخلري  دبي  بلدية  الن�سائي يف  الرمي  اأجنز فريق 
اخلريية وهي م�سجد الأم يف جمهورية مايل وهو �سدقة جارية للعاملني فيها عن اأمهاتهم اأو اأخواتهم اأو جداتهم 

اأو اأي عزيزة لديهم انتقلت اإىل رحمة اهلل .
و قالت مرمي بن فهد مديرة اإدارة املعرفة والإبداع ورئي�سة الفريق اإنه مت ت�سديد مبلغ 127 األفا و870 درهما 
جلمعية دبي اخلريية والتي قامت نيابة عن الفريق باختيار قطعة الأر�س والبدء يف بناء امل�سجد الذي يت�سع ملئات 

امل�سلني يف مايل.
و اأو�سحت ابن فهد اإن املبادرة انطلقت تقديرا ملكانة الأم يف الإ�سالم وعرفانا بدورها العظيم يف الأ�سرة ومن حديث 
�سيدنا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وفكرة امل�سروع هي الأوىل من نوعها على �سعيد بناء امل�ساجد وانطلقت بدعوة 

اإلكرتونية للعاملني يف البلدية على اأ�سا�س اأن ي�سع املت�ع اإ�سهامه يف امل�سروع ويحدد امل�ستفيدة من ال�سدقة.

حاكم عجمان ي�ستقبل وفد الطالب املبتعثن اإىل لندن
•• لندن -وام:

املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
الأعلى حاكم عجمان يف مقر اإقامته يف لندن وفدا من الطالب الإماراتيني 

املبتعثني للدرا�سة يف اململكة املتحدة.
تطوير  اإىل  بحاجة  الإم����ارات  م�ستقبل  اإن  وق��ال  بالطالب  �سموه  ورح��ب 

الذي  ال�ستثمار احلقيقي  اأولوية وطنية وهو  قادة متعلمني فالتخ�س�س 
نن�سده.

تلعبه  ال��ذي  وال�سرتاتيجي  الكبري  ال��دور  تدركون  »اإنكم  �سموه  وا�ساف 
الإمارات على �سعيد الأمن الإقليمي والدويل كما اأن الإمارات اليوم مركز 
اإقليمي وعاملي للتجارة وال�ستثمار وعليكم اأن تتذكروا دورنا امل�ستقبلي يف 

احلفاظ على تفوق دولتنا يف كافة املجالت واملواقع.

وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�س ق�سايا التعليم و�سرورة مواكبته التطورات 
وخا�سة يف جمالت التكنولوجيا وعلوم الت�سال والبحث العلمي.

و�سم الوفد الطالبي كال من غريب هالل اجلنيبي و�سامل حمد كلفوت 
ماج�ستري  عليا  درا���س��ات  ظبي  اأب��و  ل�سرطة  العامة  القيادة  من  الرا�سدي 
العامري  عثعيث  بن  �سالح  ومبارك  اخلييلي  وعمر  ب��رادف��ورد  جامعة  يف 
الكرتونية واحمد علي  بكالوريو�س يف جامعة كنق�ستون تخ�س�س جرائم 

�ساملني املن�سوري يف جامعة لفربول وعدد من الطالب املبتعثني.
بلقاء  وزم��الئ��ه  �سعادته  ع��ن  ال��وف��د  وا���س��م  با�سمه  اجلنيبي  غ��ري��ب  وع��� 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
ب�سباب  واهتمامه  حر�سه  على  ل�سموه  والمتنان  بال�سكر  وتقدم  عجمان 
الوطن .. مثمنا حر�س القيادة الر�سيدة على توفري ال�سعادة للمواطنني 

داعيا العلي القدير اأن يحفظ دولتنا الغالية ويدمي عزها وتطورها.

ويل عهد عجمان يلتقي اأ�سحاب الهمم ويكرم املتدربن وامل�ساركن يف ختام مبادرة »همم العطاء«
•• عجمان-وام: 

حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  ك��رم 
عجمان  ع����ه����د  ويل  ال���ن���ع���ي���م���ي 
اأ�سحاب الهمم امل�ساركني يف مبادرة 
وال���ب���ال���غ عددهم  ال���ع���ط���اء«  »ه��م��م 
ال�سهادات  لهم  ق��دم  م�ساركا   11
وال��ه��داي��ا ال��ت��ق��دي��ري��ة اإ���س��اف��ة اإىل 
احلكومية  اجل��ه��ات  ممثلي  تكرمي 
دائرة  تعاونوا مع  الذين  واخلا�سة 
هذه  تنفيذ  يف  ال�سياحية  التنمية 
والجتماعية  الإن�����س��ان��ي��ة  امل���ب���ادرة 
وتوظيف عدد  تدريب  اإىل  الهادفة 
القطاعني  يف  الهمم  اأ���س��ح��اب  م��ن 

احلكومي وال�سياحي يف عجمان.
حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  واأك��د 
ال��ن��ع��ي��م��ي يف م�����س��ت��ه��ل ال���ل���ق���اء مع 
ا����س���ح���اب ال��ه��م��م وامل�������س���وؤول���ني يف 
واملوؤ�س�سات  ال�����دوائ�����ر  م����ن  ع�����دد 
احلاكم  دي������وان  يف  ل��ه��م  ال���داع���م���ة 
ا�سبحت  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  ام�����س 
من ال��دول الرائدة يف تنفيذ ودعم 
الهمم  باأ�سحاب  اخلا�سة  املبادرات 
احلكومية  املوؤ�س�سات  تتبناها  التي 
اأف�سل  تقدمي  اأج��ل  م��ن  واخلا�سة 
التدريبية  وال�����ام����ج  اخل���دم���ات 
اإ�سافة   .. املجتمع  من  الفئة  لهذه 
اىل ما ت�سعى اليه احلكومة لطرح 
مبادرات لأبنائها من �ساأنها م�ساعدة 
هوؤلء يف حتقيق الإجنازات املحلية 
والإقليمية والدولية ومتييزهم يف 

اجلوانب احلياتية املختلفة.

برنامج  يف  �����س����ارك����وا  ق����د  ال���ه���م���م 
ت���ن���اول جم����الت متعددة  ت��دري��ب��ي 
واملحا�سبة  الأع����م����ال  اإدارة  م��ث��ل 
وذلك  والفنية  الإداري����ة  والأع��م��ال 
يف كل من دائرة التنمية ال�سياحية 
عجمان  باإمارة  التنفيذي  واملجل�س 
الرائدة  الفنادق  بع�س  اإىل  اإ�سافة 
فنادق  اإدارات  واختارت  يف عجمان. 
باهي ق�سر عجمان وفندق واأجنحة 
فريمونت  وف��ن��دق  عجمان  رام����ادا 
�سراي  ع��ج��م��ان  وف���ن���دق  ع��ج��م��ان 
كولك�سن  لك�����س��ري  ف��ن��ادق  اإح����دى 
وف����ن����دق ك��م��ب��ي��ن�����س��ك��ي ع���ج���م���ان يف 
ن��ه��اي��ة ال���ن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي عددا 
من املتدربني املتميزين لتوظيفهم 
ب�سكل دائم كما قامت بامل�ساعدة يف 
عمل  على  احل�سول  فر�س  تعزيز 

لباقي املتدربني.
اأمني  عبداهلل  �سعادة  اللقاء  ح�سر 
احلاكم  دي��وان  يف  امل�ست�سار  ال�سرفا 
النعيمي مدير  و�سعادة حمد را�سد 
ال����دي����وان و����س���ع���ادة ���س��ال��ح حممد 
دائرة  ع��ام  مدير  اجل��زي��ري  �سالح 
عجمان  يف  ال�����س��ي��اح��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الغمال�سي  ابراهيم  احمد  و�سعادة 
رئ��ي�����س م��ك��ت��ب ويل ال��ع��ه��د وع���دد 
م��ن وك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني ك��م��ا ح�سر 
عجمان  فنادق  عن  ممثلني  احلفل 
خالل  املتدربني  ا�ست�سافوا  الذين 
فرتة التدريب على مدار �سهر اإىل 
جانب املتدربني من اأ�سحاب الهمم 

وذويهم.

�سريحة  دور  اإن  ����س���م���وه  وق�������ال 
اأهمية  ي��ق��ل  ل  ال��ه��م��م«  »ا���س��ح��اب 
عن دور ال�سوياء وان مبادرة »همم 
العطاء« التي اأطلقتها دائرة التنمية 
ل��ه��و دليل  ال�����س��ي��اح��ي��ة يف ع��ج��م��ان 
والتاأكيد  ب��دوره��م  الع���رتاف  على 
ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة الإي��ج��اب��ي��ة ل��ه��م يف 
املوؤ�س�سات  ا�ستجابة  وان  املجتمع 
اخر  دليل  وتدريبهم  ل�ستقبالهم 
على ما يتميزون به من قدرة على 

العطاء وخدمة املجتمع.
اأن ما حتقق يف هذا ال�ساأن  واو�سح 
قيادتنا  اإىل  ف��ي��ه  ال��ف�����س��ل  ي��رج��ع 
الر�سيدة وجهودها اجلبارة للتغلب 
على جميع التحديات يف هذا ال�ساأن 

ح���اج���زا ب���ني اأف������راد امل��ج��ت��م��ع فهم 
املجتمعي  الن�سيج  م��ن  م��ه��م  ج���زء 
وعطاوؤهم ل يختلف عمن �سواهم.

واملوؤ�س�سات  ال���دوائ���ر  ���س��م��وه  ودع���ا 
اىل  واخلا�سة  احلكومية  والهيئات 
وتدريبهم  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه  ا���س��ت��ي��ع��اب 
من  توظيفهم  ث��م  وم��ن  وتاأهيلهم 
اجل خدمة الوطن و�سرورة ايجاد 
تواجههم  التي  للتحديات  احللول 
وط���رح م���ب���ادرات ي��ت��م م��ن خاللها 
دم�����ج ه�����ذه ال���ف���ئ���ة يف امل��ج��ت��م��ع .. 
ا�سحاب  بفئة  الهتمام  اأن  م��وؤك��دا 

الهمم هي م�سوؤولية اجلميع.
وتاأتي مبادرة »همم العطاء« والتي 
ال�سياحية  التنمية  دائ��رة  اأطلقتها 

املجتمع.
�سالح  حممد  �سالح  �سعادة  وق���ال 
التنمية  اجلزيري مدير عام دائرة 
توجيهات  ان  عجمان  يف  ال�سياحية 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
رائد  ث�����راه،  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل 
م�ستوى  ع��ل��ى  الإن�������س���اين  ال��ع��م��ل 
فئات  مبختلف  ب��اله��ت��م��ام  ال��ع��امل 
الهمم  اأ�سحاب  املجتمع وخ�سو�سا 
مت���ث���ل م����ن����ارة ت�������س���ري ع���ل���ى ه���دى 
واملقبلة  احلالية  الأج��ي��ال  اأن��واره��ا 
هذه  لإط��الق  اختيارنا  ج��اء  لذلك 
القيادة  لهتمام  ا�ستمرارا  امل��ب��ادرة 
باأبنائها  ال���ر����س���ي���دة  الإم����ارات����ي����ة 
وب��ن��ات��ه��ا وت���ق���دمي ك���ل م���ا ي�سمن 

.. مما كان له بالغ الأثر يف كل تلك 
الإجن��ازات و�ساهم يف بلوغ ا�سحاب 
الهمم للم�ساركة يف خدمة املجتمع 
خمتلف  يف  اجن�����������ازات  وحت����ق����ي����ق 
وريا�سة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  الن�������س���ط���ة 
وال��و���س��ول اإىل م�����س��ت��وى ع���ال من 
الدعم  ت��رج��م��وا ه��ذا  ال��رق��ي حيث 

اإىل اإجنازات غري م�سبوقة.
وقال اإن اإطالق ا�سم اأ�سحاب الهمم 
���س��ي�����س��اه��م يف دعم  امل���ع���اق���ني  ع��ل��ى 
كامل  ب�سكل  ال�سريحة  ه��ذه  ودم��ج 
يف املجتمع وجعل المارات منوذجا 
م�ساركة  ت���ع���زي���ز  يف  ب����ه  ي���ح���ت���ذى 
املجالت..  �ستى  يف  الهمم  اأ�سحاب 
م�سرياً اإىل اأن الإعاقة مل تكن يوما 

ال�سيخ عبدالعزيز  بعجمان برعاية 
دائرة  رئ��ي�����س  النعيمي  ح��م��ي��د  ب��ن 
املا�سي  ال�سهر  ال�سياحية  التنمية 
زاي�����د للعمل  ي����وم  ب���ال���ت���زام���ن م���ع 
الإن���������س����اين ال�������ذي ي�������س���ادف 19 
رم�����س��ان م��ن ك��ل ع���ام وه���و ذكرى 
رح��ي��ل امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ زاي���د بن 
اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«  �سلطان 
الجتماعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  و���س��م��ن 
ل��ل��دائ��رة ال��ت��ي ت��ه��دف م��ن خاللها 
جتاه  مب�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا  ال���وف���اء  اإىل 
امل�����س��اه��م��ة يف دمج  امل��ج��ت��م��ع ع���� 
اأ����س���ح���اب ال��ه��م��م ب��امل��ج��ت��م��ع ومن 
الهمم  اأ�سحاب  توظيف  دع��م  اأج��ل 
بعجمان وبالتعاون مع وزارة تنمية 

والتطور  الكرمي  العي�س  �سبل  لهم 
املتوا�سل.

واأكد اجلزيري اأن توفري الوظائف 
لأ�����س����ح����اب ال���ه���م���م ي�������س���اع���د على 
دجمهم يف املجتمع ويتيح مل فر�سة 
امل�ساهمة يف تنمية وتطوير وطنهم 
والأهم من ذلك اأن مينحهم مزيدا 

من التفاوؤل بامل�ستقبل .
الكبري  ال��ت��ج��اوب  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
العطاء«  »همم  مبادرة  لقيته  الذي 
التنمية  ل�����دائ�����رة  داف����ع����ا  ي�����س��ك��ل 
معها  املتعاونة  واجلهات  ال�سياحية 
ب�سكل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف  لال�ستمرار 

�سنوي.
اأ�سحاب  م���ن  م��ر���س��ح��ا   11 وك����ان 

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/113  مدين جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- هاين لطفي عواد عبدالوهاب جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/4/20  يف الدعوى املذكورة اعاله 
املدعي  بالزام  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  عبدالفتاح  احمد  ل�سالح/�سماح 
عليه الول )هاين لطفي عواد عبدالوهاب( بان يوؤدي للمدعية مبلغ )40.405( دولر 
امريكي او ما يعادلها بالدرهم الماراتي والزامه بالر�سوم وامل�ساريف ورف�ست ما 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2183  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  �سائر حممد امني راجحه  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/جرنا�س لتاجري ال�سيارات قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مببلغ وقدره )7500 درهم( والفائدة والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة 
 Ch 1.C.13 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق 2017/8/1    الثالثاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2229  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- رحم الدين ف�سل الرحمن 2- �سالح احمد عبدالرحمن 
حممد القطان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ فيجنا راجاه ني�سا راجاه 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليهما بالت�سامن بدفع مبلغ 
وقدره )15000( درهم والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم  الثالثاء 
املوافق 2017/8/1 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1483  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- عبدالرحيم ح�سينار بالبرا بالبرا  جمهول حمل القامة مبا 
ابراهيم  التجميل وميثلها مالكها/بدر بن  ادوات  ادوات��ي لتجارة  املدعي/ موؤ�س�سة  ان 
بن �سعد بن جفال وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد  املطوع  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )40000 درهم( والفوائد 
كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  مع  التام  ال�سداد  حتى   %9 بواقع  القانونية 
النزاع رقم:4836/2016  والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع �سم ملف 
نزاع مدين. وح��ددت لها جل�سة يوم  الثالثاء املوافق  2017/8/1   ال�ساعة 8.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.D.17 بالقاعة 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
وزارة تنمية املجتمع تطلق موقعها الإلكرتوين بحلة جديدة 

•• دبي-وام: 

اأطلقت وزارة تنمية املجتمع موقعها الإلكرتوين بحلة جديدة وبت�سميم ع�سري 
العاملية ومبا يلبي متطلبات  املعايري  اأف�سل  ومبتكر على �سبكة الإنرتنت ووفق 
واحتياجات كافة �سرائح املجتمع وي�سمن ح�سولهم على خدمات �سهلة و�سريعة 

توفر الوقت واجلهد.
للمتعاملني ومبا  اخل��دم��ات  اأف�سل  لتقدمي  ال��دائ��م  �سعيها  اإط���ار  ذل��ك يف  ي��اأت��ي 
اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  يتوافق مع روؤي��ة �ساحب 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاة اهلل” لالإرتقاء باخلدمات املقدمة 

للمواطنني واملقيمني.
التميز  من  م�ستوى  اأعلى  حتقيق  اإىل  اخلطوة  ه��ذه  خ��الل  من  ال���وزارة  تهدف 
جوانب  خمتلف  يف  امل�ستمر  التطوير  جانب  اإىل  والأداء  اخل��دم��ات  يف  وال��ري��ادة 

عملها املوؤ�س�سي ب�سكل يواكب ا�سرتاتيجية حكومة دولة الإمارات وتطلعاتها. و 
قالت �سعادة �سناء حممد �سهيل وكيل الوزارة اإن الوزارة ت�سعي لتحقيق التميز يف 
اخلدمات والريادة يف الأداء بالإ�سافة اإىل التوا�سل الفعال مع املتعاملني �سمن 
�سل�سلة اإجراءات التطوير والتحديث التي تنتهجها ليتما�سى موقعها الإلكرتوين 
مع احتياجات وتطلعات املتعاملني. و اأ�سافت �سهيل اإن املوقع الإلكرتوين اجلديد 
واخلدمات  للمعلومات  والو�سول  الت�سفح  �سهولة  للمتعاملني  �سيتيح  للوزارة 
وب�سيطة  �سل�سة  خطوات  خالل  من  التفاعلية  امل�ساركة  اإىل  بالإ�سافة  املطلوبة 
ت�سمن فعالية واإن�سيابية البحث ب�سكل يتوافق مع اإحتياجاتهم وي�سهم يف حتقيق 

م�ستهدفات ال�سعادة والر�سا لدى م�ستخدمي املوقع.
من جهته اأكد املهند�س عبداهلل نقي م�ست�سار بالوزارة اأن تطوير املوقع الإلكرتوين 
والإجنليزية  العربية  اللغتني  ي��دع��م  وب�سكل  التقنيات  اأح���دث  با�ستخدام  مت 
اخلدمات.  على  واحل�سول  الت�سفح  عمليات  اأث��ن��اء  الهمم  اأ�سحاب  ومتطلبات 

للخدمات  الو�سول  �سهولة  ي�سمن  اجل��دي��دة  بحلته  املوقع  اأن  اإىل  نقي  واأ���س��ار 
باأقل من ثالث نقرات ويوفر خدمات اإلكرتونية لإمتام املعامالت املختلفة عن 
طريقه ويدعم الت�سفح ع� الأجهزة والهواتف الذكية ويوفر للمتعاملني اأي�سا 
ناحية  من  متعامل  لكل  املف�سل  بال�سكل  املوقع  تخ�سي�س  من  متكنهم  خا�سية 
الألوان وحجم اخلط. وقال اإن املوقع الإلكرتوين اجلديد يتميز بطريقة حديثة 
مركز  اأق��رب  تظهر  تفاعلية  خريطة  �سمن  املتعاملني  �سعادة  مراكز  عر�س  يف 
للو�سول  وامل�ساعدة  الإجت��اه��ات  حتديد  اإمكانية  مع  املتعامل  موقع  من  خدمة 
التي  الدورية  لالإح�ساءات  م�ستمرا  عر�سا  يت�سمن  و   .. تفاعلية  خريطة  ع� 
تقوم بها الوزارة. واأو�سحت �سهيل اأن املوقع يتيح اأي�سا اإمكانية التوا�سل املبا�سر 
اإمكانية امل�ساركة  مع قيادات ال��وزارة من خالل امل�ساركة الإلكرتونية اإىل جانب 
يف ا�ستبيانات دورية لإ�سراك املتعاملني يف عمليات �سنع القرارات والتعرف على 

مالحظاتهم واقرتاحاتهم.

فعاليات مهرجان ليوا للرطب ال�سيقة تتوا�سل يف منطقة الظفرة

الفو�سفور  م���ث���ل  ل���ه���ا  ال���ن���ب���ات 
وهي  والبوتا�سيوم  والنيرتوجني 
ال���ك����ى، بينما  مت��ث��ل ال��ع��ن��ا���س��ر 
مت��ث��ل ع��ن��ا���س��ر ال���زن���ك وال�����رون 
العنا�سر  وغ����ريه����ا  وامل��ن��ج��ن��ي��ز 
ن�سبة  التحكم يف  ويتم  ال�سغرى، 
“ ب��ح��ي��ث ل   PK “ ك����ي  ال���ب���ي 
ول  درج���ة   6.5 ن�سبتها  ت��ت��ع��دى 
تقوم  ث���م  درج�����ة   4.5 ع���ن  ت��ق��ل 
���س��ب��ك��ات ال���ت�������س���ري���ف ب���ع���د ذلك 

» اخلري  م��ب��ادرة  تفاعل كبري مع 
يف وطن اخلري » يف مهرجان ليوا 

للرطب
ح���ازت م���ب���ادرة » اخل���ري يف وطن 
اخل���ري » خ���الل ف��ع��ال��ي��ات ال���دورة 
ليوا  م���ه���رج���ان  م����ن  اجل�����دي�����دة 
للرطب التي تقام يف مدينة ليوا 
اهتمام  ع��ل��ى  ال��ظ��ف��رة،  مبنطقة 
منذ  امل���ه���رج���ان  زوار  م���ن  ك��ب��ري 
التي  امل��ب��ادرة  وه��ي  الأول.  ي��وم��ه 

اإىل  واإع���ادة �سخها  امل��ي��اه  ب�سحب 
مرة  واإع���ادت���ه���ا  التحلية  حم��ط��ة 
اأخرى اإىل �سبكة الري، وي�ستخدم 
يف تثبيت اجلذور وال�ستالت ليف 
املطحون  ال��ن��خ��ل  وك����رب  ال��ن��خ��ل 
بركانية  “�سخور  وال���ب���ريلي���ت 
م��ف��ت��ت��ة “ ب����دي����ال ع����ن ال���رتب���ة 
اأخ���رى وهذه  اإ���س��اف��ات  ب���دون اأي 
الرتكيبة ناجحة متاما يف زراعة 

جميع اأنواع اخل�سر والفواكه.

املهرجانات  اإدارة  جلنة  اأطلقتها 
والرتاثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال����ام���ج 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة  اأب��وظ��ب��ي  يف 
الإماراتي، وذلك  الأحمر  الهالل 
يف اإط����ار ال��ت��ف��اع��ل امل��ت��وا���س��ل مع 
»عام اخلري« الذي اأطلقه �ساحب 
اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو 
نهيان، رئي�س الدولة حفظه اهلل، 
ليكون 2017 عاماً يعك�س النهج 
ال��ذي تبنته دول��ة الإم����ارات منذ 

تاأ�سي�سها يف العطاء الإن�ساين.
القبي�سي  ب��ط��ي  ع���ب���داهلل  وذك�����ر 
والت�سال  الفعاليات  اإدارة  مدير 
اأنرّ  امل��ه��رج��ان��ات،  اإدارة  جل��ن��ة  يف 
يف  للُم�ساهمة  ال��وا���س��ع  الإق���ب���ال 
الرائدة،  الإن�سانية  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
دار  ه��ي  زاي���د  دار  اأنرّ  ي��وؤك��د  اإمن���ا 
اخل���ري وال��ع��ط��اء وامل��ح��ب��ة لكافة 

�سعوب العامل.
اأنرّ فكرة اخل��ري يف وطن  واأو���س��ح 
اخل��ري  يف مهرجان ليوا للرطب 
ليوا  اأه���ايل  ُي�ساهم  اأن  يف  تتمثرّل 
ت�سكيل  يف  امل���ه���رج���ان  وج���م���ه���ور 
لوحة فنية بطول 7 اأمتار وعر�س 
3 اأمتار، من خالل و�سع الكرات 
ال���ت���ي ترمز  املُ�����س��ي��ئ��ة  ال��ب��ي�����س��اء 
يرتك  مبا  اللوحة،  على  للعطاء 
اإن�سانيا  وف��ع��ال  �سخ�سية  ب�سمة 
يف  واق��ع��اً  ينعك�س  ل��ل��زائ��ر،  نبيال 
ل�سخ�س ما  امل��ادي  العون  يد  م��درّ 

واإ�ساءة حياته.
اختتام  وم���ع  امل�����س��روع  ن��ه��اي��ة  ويف 

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

للرطب  ل��ي��وا  م��ه��رج��ان   وا�سل 
اإم����ت����اع  ال�������س���ي���ق���ة يف  م���ف���اج���اأت���ه 
اجل��م��ه��ور ال��ك��ب��ري ال����ذي حر�س 
املتنوعة  ف��ع��ال��ي��ات��ه  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى 
و�سهدت  الأي�����ام  املا�سية  خ���الل 
م��ن��اف�����س��ات م��زاي��ن��ة ال���رط���ب قوة 
واإثارة من خالل ا�ستقطاب اأ�سهر 
يف  للم�ساركة  الظفرة   م��زارع��ي 

فئات املهرجان املختلفة .
واج�����م�����ع ال�����ف�����ائ�����زون ع���ل���ى ق���وة 
احلالية  ال���������دورة  يف  امل���ن���اف�������س���ة 
املزارعني  اه��ت��م��ام  ان  م��وؤك��دي��ن 
من  ي�ساعف  مبزارعهم  املتزايد 
قوة املناف�سة على املراكز الأوىل .

وي����و�����س����ح ����س���ل���ه���ام ح���رم���و����س 
يف  الأول  باملركز  الفائز  املزروعي 
ميتلك  ل  ان��ه  اخلنيزي  م�سابقة 
عدد كبري من امل��زارع ولكن لديه 
مزرعة واحدة حر�س على العناية 
ب��ه��ا واله��ت��م��ام ب��ه��ا ج��ي��دا وانفق 
حم�سولها  ج��ودة  ل�سمان  عليها 
ونظافتها حتى توج باملركز الأول 
و�سط  كبري  اجن��از  يعت�ه  ال��ذي 
امل�ساركني  م��ن  ال��ق��وي��ة  املناف�سة 
ت�سابقوا  ال�����ذي�����ن  وامل�������زارع�������ني 

للو�سول اىل من�سة التتويج .
عز  اهلل  اأن  امل����زروع����ي  واأ�����س����اف 
وج���ل ل ي�����س��ي��ع اج���ر م���ن يعمل 
يحقق  ان  متمنيا  ويجتهد  ويجد 
ال��ت��ي يطمحون  امل��راك��ز  اجل��م��ي��ع 
اإل��ي��ه��ا خ��ا���س��ة وان ال��وق��وف على 
كبري  اإح�سا�س  له  التتويج  من�سة 

ل ي�سعر ب هان من حققه .
الهاملي  ����س���امل  ح���م���د  وي�����وؤك�����د 
امل��������زارع  اه����ت����م����ام  اأن  م���������س����ارك 
مب��زرع��ت��ه ي�����زداد م���ن ع����ام لآخر 
التي  الأه�����������داف  اإح���������دى  وه������ي 
جن��ح م��ه��رج��ان ل��ي��وا ل��ل��رط��ب يف 
لذلك  اإليها  والو�سول  حتقيقها 
تتميز  امل�ساركات  جميع  ان  جن��د 

يح�سب  م��ا  وه��و  والتميز  بالقوة 
عالمة  اأ���س��ب��ح  ال���ذي  للمهرجان 
بزراعة  املهتمني  ح��ي��اة  يف  ف��ارق��ة 

النخيل والتمور .
 وتوجه حممد املعال املرر بال�سكر 
اإىل اللجنة املنظمة على جهودها 
م����ن عام  امل���ه���رج���ان  ت���ط���وي���ر  يف 
اأ�سواط وم�سابقات  لآخر واإ�سافة 
ج������ديدة لإت�������احة الف������ر�سة اأمام 
اجلميع للمناف�سة وال�ستفادة من 

التجارب الزراعية الناجحة .
 

املائية  املـــزرعـــة  مــنــتــجــات 
جتذب الزوار

املائية  امل��زرع��ة  منتجات   جذبت 
مهرجان  فعاليات  �سمن  املقامة 
ليوا للرطب جمهور كبري حر�س 
الزراعة  تلك  اأ���س��رار  معرفة  على 
املحلية  للبيئة  مالئمتها  وم��دى 
ومدى جناحها يف توفري منتجات 
ان  بعد  بال�ستدامة  تتميز  زراع��ة 
امل�����واط�����ن ����س���ال���ح حممد  جن����ح  
يعروف املن�سوري �ساحب املزرعة 
�ساللت  ا����س���ت���ن���ب���اط  يف  امل���ائ���ي���ة 
الزراعية  ال���غ���الت  م���ن  زراع����ي����ة 
املحلية  البيئة  تنا�سب  والفاكهة 

وحتافظ على الرثوة املائية
وت�سم املزرعة اأكرث من 45 �سنف 
والغالت  ال���ف���واك���ه  خم��ت��ل��ف  م���ن 
الزراعية و اأكرث من 300 نخلة 
جنح يف زراعتها بوا�سطة الزراعة 
املائية  حيث يعت� املن�سوري اأول 
للنخيل  مائية  م��زرع��ة  ان�ساأ  م��ن 
يف الدولة بعد اأن جنحت جتاربه 
بوا�سطة  الف�سائل  تلك  اإن��ت��اج  يف 
الزراعة املائية وبعيدا عن الرتبة 

التقليدية
نظام  اأن   امل���ن�������س���وري  وي���و����س���ح 
�سبكة  يعتمد على  املائية  الزراعة 
دائ���ري���ة م���ن امل���ي���اه حت��م��ل معها 
بن�سب  للنبات  امل��غ��ذي��ة  العنا�سر 
امت�سا�س  ي�سهل  ح��ت��ى  حم����ددة 

املهرجان، تتاآزر املئات من الكرات 
ت�سكيل  يف  للُمت�عني  البي�ساء 
خارطة ُمنارة كليرّا لدولة الإمارات 
ت�عات  بف�سل  املتحدة  العربية 
وُم�����س��اه��م��ات ال�����زوار، مب��ا يعك�س 
اأ���س��ال��ة دول���ة الإم�����ارات ووجهها 
امل�سرق، واإ�سافة مل�سرية احل�سارة 
تعزز  وا�سحة  وب�سمة  الإن�سانية، 
ريادة الإمارات على �سعيد العمل 

الإن�ساين والدويل .
تكرمي الرعاة والداعمني اليوم

تتبعه  ال��ذي  النهج  م��ن  انطالقا 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة مل��ه��رج��ان ليوا 
ال�سيخ  �سمو  للرطب  حتت رعاية 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 
اإدارة  الرئا�سة، بتنظيم من جلنة 
الثقافية  وال���ام��ج  امل��ه��رج��ان��ات 
ليوا  مدينة  يف  وذل��ك  والرتاثية، 
حتى  وي�ستمر  ال��ظ��ف��رة  مبنطقة 
تقدمي  اجل����اري  يف  ي��ول��ي��و   19
�ساهم  من  لكل  والتقدير  ال�سكر 
الدعم  وق��دم  املهرجان  اإجن���اح  يف 
املنظمة  اللجنة  �ستقوم  وامل�ساندة 
الرعاة  ب��ت��ك��رمي  الأرب���ع���اء  ال��ي��وم 
وك�����اف�����ة ال����ق����ط����اع����ات واجل����ه����ات 
ن�سخته  يف  ل��ل��م��ه��رج��ان  ال��راع��ي��ة 

الثالثة ع�سر .
اأدنوك  املهرجان كل من  ويرعى   
�سركة  ����س���رك���ات���ه���ا،  وجم���م���وع���ة 
الظاهرة الزراعية، �سركة الفوعة، 
تدوير،  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة  وم��رك��ز 
يدعم  كما  �سيكيورتيك.  و�سركة 
امل��ه��رج��ان ك��ل م��ن: دي���وان ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة، دائرة 
بلدية  والنقل-  البلدية  ال�سوؤون 
العامة  القيادة  الظفرة،  منطقة 
اأبوظبي  جهاز  اأبوظبي،  ل�سرطة 
للرقابة الغذائية، �سركة اأبوظبي 
للتوزيع، مركز خدمات املزارعني 
الإعالمي  وال�سريك  ب��اأب��وظ��ب��ي، 

الر�سمي قناة بينونة.

�سالح يعروف املن�سوري : منتجات املزرعة املائية حتافظ على التنمية امل�ستدامة يف جمال الزراعة
�سلهام حرمو�ش املزورعي :املهرجان جذب اأ�سهر مزارعي النخيل يف املنطقة و�سعيد باملركز االأول يف الدبا�ش

حمد الهاملي: بلدية الظفرة �سريك ا�سرتاتيجي ملهرجان ليوا وباقي مهرجانات منطقة الظفرة
حممد حممد معال املرر : ن�سكر اللجنة املنظمة على جهودها يف تطوير املهرجان وجناحه من دورة الأخرى

م�ساركة متميزة لدفاع مدين اأبوظبي يف مهرجان ليوا للرطب 2017
•• اأبوظبي-وام:

للدفاع  العامة  الإدارة  جناح  يعر�س 
املدين يف اأبوظبي امل�سارك يف مهرجان 
ليوا للرطب 2017 املهام واخلدمات 
واملبادرات التي تقدمها للمتعاملني. 
ت���اأت���ي ه���ذه اخل���ط���وة يف اإط�����ار �سعي 
والوقاية  ال�سالمة  لتعزيز  الإدارة 
البيئة  ت��وف��ري  يف  وامل�ساهمة  العامة 
ال�سالمة  اإج�����راءات  وت��ع��زي��ز  الآم��ن��ة 
من�سة  و�سهدت   . املهرجان  موقع  يف 
ال��دف��اع امل��دين واجل��ن��اح اخل��ا���س بها 
املهرجان  زوار  من  جماهرييا  اقبال 
ال���ذي���ن اط���ل���ع���وا ع��ل��ى ج���ه���ود قطاع 

وال�س�س  وال��و���س��ائ��ل  امل���دين  ال���دف���اع 
املوجهة  ال��ري��ادي��ة  وامل��ب��ادرات  املتبعة 
الهداف  لتحقيق  اجلمهور  خلدمة 
ت�ستهدف  ال����ت����ي  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
املتعاملني وفقا  حتقيق ر�سا و�سعادة 
اأكد  و  املتقدمة.  املمار�سات  لأف�سل 
العقيد حممد عبداجلليل الن�ساري 
اأبوظبي  امل��دين يف  الدفاع  عام  مدير 
احل��ر���س ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 
ت�سهدها  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  خم��ت��ل��ف 
املجتمعية  للم�ساركة  تعزيزا  الإم��ارة 
تعميق  يف  امل��������دين  ال�����دف�����اع  ودور 
اإىل  م�سريا   .. املجتمعية  امل�سوؤولية 
بخدمات  والتعريف  الط��الع  اهمية 
امل�ستخدمة  والو�سائل  املدين  الدفاع 
يف الفعاليات الكبرية تعزيزا خلطط 
امل�ساركة  اأن  اأو�����س����ح  و  ال���ت���وع���ي���ة. 
يف  املهرجان  زوار  ا�ستقبال  تت�سمن 
اجل��ن��اح وت��وزي��ع ب��رو���س��ورات توعوية 
وامل�ساهمة  امل�ستمرة  حمالتها  �سمن 
ح�������س���ب الخ����ت���������س����ا�����س����ات ب���ت���اأم���ني 
امل�ساركة  واخليم  الفعاليات  �سالمة 
للم�سابقات  عينية  ه��داي��ا  وت��ق��دمي 
م�سريا   .. امل��ه��رج��ان  يت�سمنها  التي 
امل��دين على دعم  ال��دف��اع  اإىل حر�س 
ال�امج الثقافية والرتاثية الوطنية 

وامل�ساركة بفعالية فيها.

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د امل�����دع�����و/ ح����ن����ان ن���ور 
اثيوبيا   ، ه���ي���ل���ي���ل  ال�����دي�����ن 
رقم  ���س��ف��ره  ج���واز  اجلن�سية 
 -  )EP4376891(
عليه  ي����ع����رث  مم�����ن  ي����رج����ى 
الثيوبية  بال�سفارة  ت�سليمه 
�سرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
باك�ستان     ، ديتا  اهلل  �ساهد 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )5142651( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/4669910

فقدان جواز �سفرت
�سديق   / امل������دع������و  ف����ق����د 
كويا  ك����ون����ى  ك���ال���ي���ي  ع���ل���ى 
اجلن�سية  ال��ه��ن��د   ، ك��ون��ه��ي 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )1520234(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/6222148

فقدان جواز �سفرت
اياز  /حممد  امل��دع��و  فقد 
باك�ستان     ، خ����ان  رح���م���ت 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1110132( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

055/2036155

فقدان جواز �سفرت
/�سانتياجو  امل����دع����و  ف���ق���د 
ك������وارت������ا�������س ج����ارام����ي����ل����و، 
ك�����ول�����وم�����ب�����ي�����ا اجل���ن�������س���ي���ة 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  م���ن   )688223(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/5899363

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / عبداحلكيم 
باك�ستان   ، خ������ان  م������ريا 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )6355812( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/1357221

فقدان جواز �سفرت
ع����دن����ان   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ازاد  حم�����م�����د  حم�������م�������ود 
اجلن�سية  ب����اك���������س����ت����ان   ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)0154161( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

056/8309486
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اأخبـار الإمـارات
طرق دبي تبداأ تركيب عدادات ذكية يف مركبات الأجرة بتكلفة حوايل 69 مليون درهم

•• دبي-وام: 

ب����داأت هيئة ال��ط��رق وامل��وا���س��الت ت��رك��ي��ب ن��ظ��ام ال���ع���دادات الذكية 
ملركبات الأجرة يف دبي بتكلفة 68 مليونا و800 األف درهم على اأن 
يتم النتهاء من تغطية جميع مركبات الأجرة يف دبي نهاية يونيو 
من العام 2018. و ا�ستمع �سعادة مطر الطاير املدير العام رئي�س 
الذكية  ال��ع��دادات  لنظام  تفقده  خ��الل  الهيئة  يف  املديرين  جمل�س 

ل�سرح من القائمني على امل�سروع عن مميزات النظام .
اجلغرافية  العنونة  نظام  مع  العداد  ربط  باإمكانية  النظام  ويتميز 
املرورية  التعرفة  بوابات  اإم��ارة دبي مكاين وح�ساب تعرفة عبور  يف 
افرتا�سية يف نظام  بوابات  امل��رور من خالل  اآيل عند  ب�سكل  �سالك 
العداد دون تدخل ال�سائق ف�سال عن وجود خرائط حمدثة جلميع 

املطلوبة وكذلك  الوجهة  اإىل  املركبة  ت�سهل و�سول  الدولة  اإم��ارات 
ا�سرتاحة  عملية  لتنظيم  اخل��دم��ة  خ���ارج  امل��رك��ب��ة  خا�سية  وج���ود 
ال�سائقني ملدة 90 دقيقة مرنة يف الوردية الواحدة وخا�سية انتهاء 
وقت العمل ل�سمان عدم تلقي ال�سائق اأي طلب يف اآخر 45 دقيقة 
من انتهاء الوردية ت�سهيال لت�سليم املركبة اإىل جانب اإمكانية ربط 
العداد مع ح�سا�سات تعمل مبج�سات �سوئية ت�ست�سعر حلظة جلو�س 
واإمكانية  العداد  ت�سغيل  ال�سائق  ن�سيان  لتفادي  املركبة  يف  املتعامل 
�سرعة  ملراقبة  اأم��ان  ونظام   POS ال�سهل  الدفع  الربط مع جهاز 

مركبات الأجرة على ال�سوارع الداخلية واخلارجية.
و اطلع �سعادته على ال�نامج الزمني لرتكيب العدادات الذكية يف 
مركبات الأجرة حيث انتهت موؤ�س�سة املوا�سالت العامة من تركيب 
 7850 اإىل  �سرتتفع  املا�سي  يونيو  �سهر  نهاية  يف  ع��دادا   4850

عدادا يف �سهر دي�سم� املقبل من العام اجلاري و�سيتم النتهاء من 
تغطية جميع اأ�سطول مركبات الأجرة البالغ عدد 10اآلف و550 

مركبة يف نهاية �سهر يونيو 2018 .
بنظام  اأج���رة  مركبات   5010 رب��ط  م��ن  ك��ذل��ك  املوؤ�س�سة  انتهت  و 
م��رات احلجز  اإم��ارة دبي »مكاين« وبلغ عدد  العنونة اجلغرافية يف 
بوا�سطة نظام »مكاين« خالل الن�سف الأول من العام احلايل 118 

األف طلب.
و اأكد الطاير حر�س الهيئة على التطوير امل�ستمر لالرتقاء بخدمة 
النقل مبركبات الأجرة يف دبي مبا يف ذلك توظيف الأنظمة الذكية 
والتقنيات احلديثة لتلبية احتياجات خمتلف املتعاملني ل�سيما يف 
ظل توجه حكومة دبي لتحويل الإم��ارة ملدينة ذكية حتقق ال�سعادة 

لل�سكان والزائرين.

عبداهلل بن �سامل القا�سمي يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي بال�سارقة

�سرطة راأ�س اخليمة تكرم هيئة الذاعة 

تقدر قيمتها بنحو 3 ماليني و16 األف درهم

جمارك دبي حتبط حماولة لتهريب جموهرات و�ساعات فاخرة يف مبنى 3 مبطار دبي الدويل

•• ال�صارقة -وام:

ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل بن  ت���راأ����س �سمو 
حاكم  ن����ائ����ب  ال���ق���ا����س���م���ي  �����س����امل 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ال�����س��ارق��ة 
اجتماع  ام�����س  ���س��ب��اح  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املجل�س التنفيذي لإمارة ال�سارقة 

وذلك مبكتب �سمو احلاكم.
ب����داأت اجل��ل�����س��ة ب��ال��ت�����س��دي��ق على 
حم�������س���ر اجل���ل�������س���ة ال�������س���اب���ق���ة، 
بعدها  امل���ج���ل�������س  ل���ي�������س���ت���ع���ر����س 
امل���درج���ة ع��ل��ى جدول  امل��وا���س��ي��ع 
اأعمال اجلل�سة والتي تتعلق ب�سوؤون 
املجل�س  واأ�سدر  املختلفة،  الإم��ارة 

ياأتي  امل����ق����رتح  اأن  اإىل  م�������س���رياً 
ال�سارقة  اإمارة  روؤية  ان�سجاماً مع 
يف تاأهيل وتوطني الكوادر الب�سرية 
لمتالك  وت���دري���ب���ه���ا  امل���واط���ن���ة 
اخل������ات ال��ف��ن��ي��ة امل��ن��ا���س��ب��ة، كما 
ت�����س��ع��ى ال����دائ����رة م���ن خ����الل هذا 
املنا�سب  امل��ن��اخ  تهيئة  اإىل  امل��ق��رتح 
للموظفني اأو الباحثني عن العمل 
الفنية  امل���ج���الت  يف  وب���الأخ�������س 
والتقنية حيث اقرتح رئي�س دائرة 
ال��ت��خ��ط��ي��ط وامل�����س��اح��ة ع����ددا من 
�ساأنها تعزيز  التي من  التو�سيات 
املجل�س  واعتمد  امل��ق��رتح،  اأه���داف 

التو�سيات املقدمة.

للمواطنني  عمل  ف��ر���س  لتوفري 
والقطاع  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع  يف 
التوجيهات  يرتجم  مب��ا  اخل��ا���س 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الكرمية 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
املواطن  اإع��داد  يف  ال�سارقة  حاكم 
ليكون عن�سراً فاعاًل وم�ساهماً يف 

نه�سة وتقدم املجتمع.
امل���ق���رتح املعد  امل��ج��ل�����س  واع���ت���م���د 
واملوا�سالت  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  م���ن 
حت�سينات  عمل  ب�����س��اأن  بال�سارقة 
ال�������س���ارق���ة،  ������س�����ارع الحت���������اد يف 
املهند�س  ����س���ع���ادة  وا����س���ت���ع���ر����س 

ال��ق��رارات التي  خاللها ع��ددا من 
ت�سب يف حتقيق امل�سلحة العامة. 
املجل�س  اأع�����س��اء  ال�����س��ادة  وت���ق���دم 
بعدد من القرتاحات والتو�سيات 
التي من �ساأنها ال�سهام يف تطوير 
العمل بدوائر وموؤ�س�سات الإمارة.

دائ����رة  رد  اإىل  امل��ج��ل�����س  وا���س��ت��م��ع 
تو�سيات  ع��ل��ى  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد 
امل���ج���ل�������س ال����س���ت�������س���اري لإم�������ارة 
الدائرة،  �سيا�سة  ب�ساأن  ال�سارقة 
ت�سعى  ال���دائ���رة  اأن  ال���رد  واأو����س���ح 
ع���ن عمل  ال��ب��اح��ث��ني  اإع������داد  اإىل 
�سوق  ملتطلبات  وف��ق��اً  وت��اأه��ي��ل��ه��م 
عمل  اآل��ي��ات  و�سع  مت  كما  العمل، 

رئي�س  ال�سويجي  ���س��ال��ح  ي��و���س��ف 
مو�سحاً  املقرتح  تفا�سيل  الهيئة 
درا�سة  ب���اإع���داد  ق��ام��ت  الهيئة  اأن 
تخفيف  بهدف  للطريق  م��روري��ة 
وحتقيق  امل������������روري  الزدح��������������ام 
ان�����س��ي��اب��ي��ة ل���ل���ح���رك���ة امل�����روري�����ة، 
وخل�ست الدرا�سة اإىل تقدمي عدد 
الأهداف  لتحقيق  التو�سيات  من 
املجل�س  واط���ل���ع  م���ن���ه.  امل����رج����وة 
ع��ل��ى امل���ذك���رة امل��ق��دم��ة م��ن دائرة 
التخطيط وامل�ساحة واملقدمة من 
بن  خالد  املهند�س  �سعادة  رئي�سها 
بطي املهريي، واملت�سمنة مقرتحاً 
امل�ساحة،  يف  املهني  الدبلوم  بطرح 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

اأكد اللواء علي عبد اهلل بن علوان 
راأ�س  ���س��رط��ة  ع���ام  ق��ائ��د  النعيمي 
اخليمة، حر�س �سرطة راأ�س اخليمة 
�سركائها  وحت��ف��ي��ز  ت���ك���رمي  ع��ل��ى 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ني اخل���ارج���ي���ني 
املتعاونني واملتميزين، بهدف خلق 
بيئة عمل متطورة ت�سهم يف ارتقاء 
العمل الأمني وت�سجع على الإبداع 
لوزارة  املن�سودة  الأه���داف  وحتقق 
العامة  القيادة  اأن  ذلك  الداخلية، 

ال�سكر والثناء لإذاعة راأ�س اخليمة 
مل����ا ي���ب���ذل���ون���ه م����ن ج���ه���د وت����ف����اٍن 
ق���د حقق  ال���ع���م���ل،  واإخ����ال�����س يف 
الأه�����داف الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل���وزارة 
الداخلية والقيادة العامة ل�سرطة 
راأ�س اخليمة، مثمناً التعاون املثمر 

امل�سرتك بني اجلانبني.
اأن ف��ري��ق عمل  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
ال�����ن����ام����ج ح�������س���ل ع���ل���ى ج���ائ���زة 
�سمن  متميز  عمل  ف��ري��ق  اأف�����س��ل 
فئات جايزة وزير الداخلية – فئة 

القائد العام .

ق���ائ���د ع����ام ال�����س��رط��ة، الإع���الم���ي 
م�����س��ط��ف��ي مدير  غ�����امن  حم���م���د 
راأ�س اخليمة، وال�سادة  اإذاعة  هيئة 
اخليمة،  راأ���س  باإذاعة  الإعالميني 
والقائمني  ال���ع���ام���ل���ني  وج���م���ي���ع 
ال�ساهرة  ال��ع��ني   ( ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى 
الإذاعي ( الذي تعده اإدارة الإعالم 
راأ�س  ب�سرطة  العامة  وال��ع��الق��ات 
اخليمة، وتبثه اإذاعة راأ�س اخليمة، 
وذلك تقديراً لإ�سهاماتهم البارزة 
توفري  يف  امل���ت���م���ي���زة  وج����ه����وده����م 
لتحقيق  املطلوب  والدعم  الإ�سناد 

ل�سرطة راأ�س اخليمة حري�سة كل 
احل���ر����س ع��ل��ى م���د ج�����س��ور الثقة 
وبني  بينها  ال��ت��ع��اون  روح  وت��ع��زي��ز 
جميع موؤ�س�سات الدولة الحتادية 
واملحلية، التي تخدم وتدعم العمل 
ر منظومة  ال�سرطي املتميز، وتطورّ
املجتمع  الأم���ن���ي خل��دم��ة  ال��ع��م��ل 

واأفراده.
ت��ك��رمي �سعادته  ج���اء ذل���ك خ���الل 
ل��ه��ي��ئ��ة اإذاع��������ة راأ��������س اخل���ي���م���ة – 
ل�سرطة  ال���س��رتات��ي��ج��ي  ال�سريك 
م �سعادة  راأ�����س اخل��ي��م��ة، ح��ي��ث ك����ررّ

العمل  م�������س���رية  وت���ط���وي���ر  دع������م 
ال�سرطي.

واأعلن اللواء علي بن علوان، خالل 
حلقات  ب��ث  ا�ستمرارية  ال��ت��ك��رمي، 
ب��رن��ام��ج ال��ع��ني ال�����س��اه��رة الإذاع���ي 
ع� اثري هيئة اإذاعة راأ�س اخليمة، 
وانطالق الدورة الثالثة لل�نامج 
يف مطلع �سبتم� املقبل، ل�ستكمال 
التوعية  وخ��ط��ط  ب���رام���ج  ت��ن��ف��ي��ذ 
الم��ن��ي��ة وامل���روري���ة، ب��ال��ت��ع��اون مع 
العامة  وال��ع��الق��ات  الإع���الم  اإدارة 
موجهاً  اخل��ي��م��ة،  راأ������س  ب�����س��رط��ة 

•• دبي-الفجر: 

حماولة  دب����ي  ج���م���ارك  اأح���ب���ط���ت 
مر�سعة  جم�����وه�����رات  ل���ت���ه���ري���ب 
ب��الأمل��ا���س و���س��اع��ات ف��اخ��رة قادمة 
م����ن اإح��������دى ال��������دول الآ����س���ي���وي���ة 
ب��ه��دف ال��ت��ه��رب م��ن دف��ع الر�سوم 
اإدارة  ���س��ب��ط��ت  ف��ق��د  اجل��م��رك��ي��ة، 
دبي  بجمارك  امل�سافرين  عمليات 
يف امل��ب��ن��ى 3 مب��ط��ار دب���ي ال���دويل 
حم��اول��ة ت��ه��ري��ب ق���ام ب��ه��ا م�سافر 
اإحدى  اوروب��ي اجلن�سية ق��ادم من 
يخفي  ك��ان  حيث  اآ�سيا،  �سرق  دول 
التي  املالب�س  ح��ول ج�سده وحت��ت 
كان يرتديها 76 �ساعة يد فاخرة 
مر�سعة  املجوهرات  من  قطع  و6 
 3 ب��ن��ح��و  قيمتها  ت��ق��در  ب��الأمل��ا���س 

درهم  األف  ماليني و16 
يف  اجل��م��رك��ي��ني  املفت�سني  ومت��ك��ن 
ال���دويل من  دب��ي  3 مبطار  املبنى 
وه��ي �سبطية  املهربة  امل��واد  ك�سف 
نوعية تعك�س مدى يقظة مفت�سي 
جمارك دبي وقدرتهم على �سبط 
م����ن ي����ح����اول ال���ت���ه���رب م����ن دف���ع 
للمحافظة  اجل��م��رك��ي��ة  ال���ر����س���وم 
حيث  اجلمركية،  الإي�����رادات  على 
لهذه  الت�سدي  املفت�سون  ا�ستطاع 
به  يتمتعون  م��ا  بف�سل  امل��ح��اول��ة 
ك�سف  يف  م��ت��ق��دم��ة  ق�������درات  م����ن 
با�ستخدام  ال��ت��ه��ري��ب  حم������اولت 
للتفتي�س  العاملية  الأجهزة  اأح��دث 
واف�سل التطبيقات الذكية لتقنية 
ع��ل��ى معرفة  ال����ق����ادرة  امل��ع��ل��وم��ات 
امل�����واد امل��م��ن��وع��ة و���س��ب��ط��ه��ا مهما 
حاول املهربون اخفائها ع� اتباع 
كافة اأ�ساليب التمويه للعبور بهذه 
املجهزة  التفتي�س  نقاط  امل��واد من 
م��ط��ارات المارة  دب��ي يف  جلمارك 

ومنافذها اجلمركية.

امل�سافرين  عمليات  اإدارة  واأف����ادت 
بامل�سافر  ا�ستبهوا  مفت�سيها  ب���اأن 
الأوروب��ي ور�سدوا حتركاته بدقة 
للتفتي�س  اخ�����س��اع��ه  ج���رى  ح��ي��ث 
اكت�ساف  ومت  ال����س���ع���ة  ب���اأج���ه���زة 
املهربة رغم  املجوهرات وال�ساعات 
حم��اول��ت��ه اخ��ف��ائ��ه��ا ح���ول ج�سده 
ب��ه��ا من  وال��ع��ب��ور  وحت���ت مالب�سه 
م���ط���ار دبي  ال��ت��ف��ت��ي�����س يف  ن���ق���اط 
ال���دويل، حيث مت حترير حم�سر 
�سبط بالواقعة لتخاذ الإجراءات 

القانونية بحقه.
وقال اإبراهيم الكمايل مدير اإدارة 
هذه  تظهر   « امل�سافرين:  عمليات 
مفت�سي  ي��ق��ظ��ة  م���دى  ال�سبطية 
جمارك دبي وقدرتهم على احباط 
حم������اولت ال��ت��ه��ري��ب م���ن خالل 
املمنوعة  للمواد  الدقيق  الر�سد 
اجلمركية  امل��ن��اف��ذ  يف  و���س��ب��ط��ه��ا 
ملطار دبي ال��دويل، حيث مت اعداد 
كافة  يف  اجل���م���رك���ي���ني  امل��ف��ت�����س��ني 
املنافذ اجلمركية للتعامل بحرفية 
وكفاءة عالية مع حركة امل�سافرين 
امل��ج��ت��م��ع من  مب��ا ي�سمن ح��م��اي��ة 
تعطيل  دون  ال��ت��ه��ري��ب  خم���اط���ر 
ح���رك���ة ال�����س��ي��اح��ة وال�������س���ف���ر ع� 
اف�سل  ال��دائ��رة  ت��وف��ر  دب���ي، حيث 
للمفت�سني  ال��ت��دري��ب  م�����س��ت��وي��ات 
باملهارات  وت���زوده���م  اجل��م��رك��ي��ني 
ال���الزم���ة لك��ت�����س��اف امل��ه��رب��ني من 
خ���الل ق����راءة ل��غ��ة اجل�����س��د ملتابعة 
بعمليات  وام��ت��ع��ت��ه��م  ح��ق��ائ��ب��ه��م 
املعاينة و التفتي�س املحكمة القادرة 
املقيدة واملمنوعة  املواد  على ك�سف 
بوا�سطة اأجهزة التفتي�س اجلمركي 
التي مت تطويرها داخليا يف جمارك 
دبي ع� حتفيز الب��داع والبتكار 
التطبيقات  اأح�����دث  وب��ا���س��ت��خ��دام 
الذكية لتقنية املعلومات، مبواكبة 

املتطور  النظام اجلمركي  بتطوير 
التو�سع  ملواكبة  احلقائب  لتفتي�س 
امل�ستمر يف حركة ال�سياحة وال�سفر 

ع� مطارات دبي«.
القيام  وحتر�س جمارك دبي على 
ب���واج���ب���ه���ا الأم�����ن�����ي ب���ال���ك���ام���ل يف 
املواد  خماطر  من  املجتمع  حماية 
امل��ه��رب��ة م���ن خ����الل ت���زوي���د كافة 
مراكزها اجلمركية باأحدث اأجهزة 
ا�ستخدام وتطوير  التفتي�س وع� 
لتقنية  الذكية  التطبيقات  اأف�سل 
املعاينة  ع��م��ل��ي��ات  يف  امل���ع���ل���وم���ات 
والتفتي�س التي يقوم بها املفت�سون 
احلدودية  املنافذ  يف  اجلمركيون 
الدائرة  ت��وف��ر  دب���ي، حيث  لإم����ارة 
اأف�سل  اجل��م��رك��ي��ني  ل��ل��م��ف��ت�����س��ني 
لتزويدهم  ال��ت��دري��ب  م�����س��ت��وي��ات 
ب���اأح���دث امل���ه���ارات وامل���ع���ارف التي 
اجلمركي  التفتي�س  اإليها  تو�سل 

ع� العامل.

م�سرية التحديث ال�ساملة يف امارة 
�ساحب  لتوجيهات  تنفيذا  دب���ي، 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
»رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
من  م�ستوى  اأف�سل  بتوفري  اهلل« 
للجمهور  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات 
ال��ن��ا���س والتقدم  ا���س��ع��اد  اأج���ل  م��ن 
1 ع��امل��ي��ا يف كافة  امل��رك��ز رق���م  اىل 

املجالت«.
ع���ل���ى دعم  ن���ح���ر����س   « واأ������س�����اف: 
اخل��ط��ط ال��ط��م��وح��ة لإم�����ارة دبي 
الزائرين  ال�سيرّاح  ع��دد  ي�سل  ب��اأن 
لالإمارة وفقا لروؤية دبي ال�سياحية 
�سائح  م��ل��ي��ون   20 اإىل   2020
ا�ستقطاب  م��ع   ،2020 ال��ع��ام  يف 
اإك�سبو  مل��ع��ر���س  زائ���ر  م��ل��ي��ون   25
دبي  مطارات  وتوقعات    ،2020
ع�ها  امل�سافرين  ع��دد  يزيد  ب��اأن 
يف العام 2020 عن 120 مليون 

ال�سحن  م�سافر، وان يرتفع حجم 
 5 اأك������رث م����ن  اإىل  اجل������وي ف��ي��ه��ا 
م��الي��ني ط��ن م��ن ال��ب�����س��ائ��ع، واأن 
تت�سارع الزيادة يف اأعداد امل�سافرين 
ع����� م����ط����ارات دب�����ي ل��ت�����س��ل اإىل 
العام  يف  م�����س��اف��ر  م��ل��ي��ون   190
مليون   260 وت��ب��ل��غ   ،2030
و309   ،2040 العام  يف  م�سافر 
 ،2050 العام  يف  م�سافر  ماليني 
ما ي�سعنا امام �سرورة العمل على 
الأداء  م�����س��ت��وي��ات  اح�����س��ن  حت��ق��ي��ق 
يف  امل�����س��اف��ري��ن  ع��م��ل��ي��ات  اإدارة  يف 
ج��م��ارك دب���ي، ول��ذل��ك نعمل على 
التطوير الدائم لقدراتنا يف جمال 
املعاينة والتفتي�س لن�سمن ت�سهيل 
امل�����س��اف��ري��ن دون الخ���الل  ح��رك��ة 
وذلك  املجتمع،  حماية  مبتطلبات 
ال�سريع  ال���ت���ط���وي���ر  خ������الل  م����ن 
تفتي�س  يف  امل�ستخدمة  ل��الأج��ه��زة 
الدائرة  ق��ام��ت  ح��ي��ث  احل���ق���ائ���ب، 

موارد ال�سارقة الب�سرية تختتم ندواتها حول 
الإ�سدار الثاين من لئحتها التنفيذية

•• ال�صارقة - وام:

الب�سرية  امل�����وارد  دائ����رة  اخ��ت��ت��م��ت 
التدريبي  ب��رن��اجم��ه��ا  ب��ال�����س��ارق��ة 
الثاين  الإ������س�����دار  ب�����س��رح  امل��ع��ن��ي 
رقم  للقانون  التنفيذية  للالئحة 
6 ل�سنة 2015م اخلا�س باملوارد 
الب�سرية لالإمارة والذي ا�ستهدف 
ودوائر  وم��وؤ���س�����س��ات  ج��ه��ات  جميع 

حكومة ال�سارقة .
تعريفية  ن��دوات  ال�نامج  ت�سمن 
ال�سارقة  ح��ك��وم��ة  جل���ه���ات  ت���ق���دم 
ث��م��اين جم��م��وع��ات ت�سمنت  وف���ق 
30 جهة ل�سمان  كل منها يقارب 
احلكومة  موظفي  جميع  �سمولها 
واأق�سام  اإدارات  املعنيني من مدارء 
اإدارات  وموظفي  الب�سرية  امل���وارد 
اخلدمات امل�ساندة بدوائر وهيئات 
ال�����س��ارق��ة يف جميع مدن  ح��ك��وم��ة 
ومناطق الإمارة بواقع 8 ندوات .

وج����رت ال���ن���دوة اخل��ت��ام��ي��ة �سمن 
املوارد  دائ��رة  ف��رع  ال�نامج مبقر 
هيثم  قدمها  و  بالدفني  الب�سرية 

اأنظمة  اإدارة  م��دي��ر  �سهيل  خ��ال��د 
املوارد الب�سرية بالدائرة .

التغريات  اأه�����م  ال����ن����دوة  ت���ن���اول���ت 
الثاين  التي ط��راأت على الإ���س��دار 
املوارد  لقانون  التنفيذية  لالئحة 
م���ث���ل ت���ع���دي���ل ج��������داول ال����ك����وادر 
اخل��ا���س��ة ب��امل��واط��ن��ني اإ���س��اف��ة اىل 
العام  ل���ل���ك���ادر  اخل�������ات  ج������داول 
الراتب  واعتماد  املهند�سني  وك��ادر 
الأ�����س����ا�����س����ي ب�����ج�����داول ال����روات����ب 
اأو  ال�����رات�����ب  امل����واط����ن����ني واإل�����غ�����اء 
�سوابط  وو�سع  الإجمايل  الراتب 

ل��ل��رتق��ي��ات خ��ا���س��ة يف ال���درج���ات 
القيادية .

البنود  من  العديد  اإىل  تطرقت  و 
ال��ه��ام��ة م��ث��ل م���ب���ادئ واإج�������راءات 
التوظيف والتدريب ونظام تقييم 
الأداء واحلوافز واملزايا والرتقيات 
ومواعيد العمل والإج��ازات ونظام 
واأخالقيات  الوظيفي  الإن�سباط 

العمل.
ل�ستقبال  املجال  الندوة  اأتاحت  و 
املوظفني  ومناق�سات  ا�ستف�سارات 

حول هذا ال�ساأن .

الإتاحة فر�ش م�ساركة اأو�سع واختيار اأف�سل الكفاءات االإماراتية
الإ�سعاف الوطني ميدد فرتة الت�سجيل يف برنامج اإعداد 

وتاأهيل امل�سعفن الإماراتين حتى 17 اأغ�سط�س
•• اأبوظبي-الفجر: 

قرر الإ�سعاف الوطني متديد فرتة 
اإعداد وتاأهيل  الت�سجيل يف برنامج 
امل�����س��ع��ف��ني الإم���ارات���ي���ني ح��ت��ى 17 
اأغ�����س��ط�����س ال���ق���ادم، لإت���اح���ة فر�س 
الراغبني  ال�����س��ب��اب  اأم����ام  ت�سجيل 
الذي  اأو  ل��ل���ن��ام��ج  الن�����س��م��ام  يف 
الت�سجيل  ف������رتة  خ������الل  ك�����ان�����وا 
الدولة  خ���ارج  م��ت��واج��دون  الأوىل 
ومتكني  ال�سيفية،  العطلة  لق�ساء 
الإ�سعاف الوطني من اختيار اأف�سل 
املوؤهلة  ال�سابة  الكفاءات الإماراتية 
واحل�سول  ل��ل���ن��ام��ج  ل��الن�����س��م��ام 
بعد  مبا�سرًة  م�سعف  وظيفة  على 

التخرج.
 وقال اأحمد �سالح الهاجري، نائب 
املدير التنفيذي لالإ�سعاف الوطني، 
ب��ال��ت��ف��اع��ل الكبري  ن��ح��ن ف���خ���ورون 
�سواًء  ال�����س��ب��اب  م���ن  مل�����س��ن��اه  ال����ذي 
بال�نامج،  الت�سجيل  اأو  بالهتمام 
ال�سباب  وع����ي  ع��ل��ى  ي���وؤك���د  ف���ه���ذا 
القطاع  ه����ذا  يف  ال��ع��م��ل  ب��اأه��م��ي��ة 
احليوي والرغبة يف خدمة الوطن. 
التمديد  ف����رتة  ت��ت��ي��ح  اأن  ون����اأم����ل 
الراغبني  جلميع  ج��دي��دة  ف��ر���س��ة 
ي�سمل  بال�نامج مبا  الت�سجيل  يف 
من كانوا متواجدين خارج الدولة 
اأو من كانت لديهم ظروف خا�سة 
منعتهم من الت�سجيل يف ال�نامج 

خالل الفرتة املا�سية.
ودعا الهاجري ال�سباب الإماراتيني 
اللتحاق  ل�������س���روط  امل�������س���ت���وف���ني 
بالت�سجيل  امل����ب����ادرة  ب���ال����ن���ام���ج 
ال�نامج  م��زاي��ا  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 
وفر�س  وال��ت��دري��ب��ي��ة،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
التخرج  ب���ع���د  امل�����س��م��ون��ة  ال���ع���م���ل 

املهني  التطوير  وجم���الت  بنجاح، 
امل�ستمر.

بالتعاون  املقدم  ال�نامج  وينطلق 
وت�سارلز  ال�����س��ارق��ة  ج��ام��ع��ت��ي  م���ع 
العام  بداية  يف  الأ�سرتالية  �ستورت 
-2017 اجل�����دي�����د  الأك�������ادمي�������ي 
وتاأهيل  لإع���داد  ويهدف   ،2018
اإم���ارات���ي���ة للعمل  اإ���س��ع��اف��ي��ة  ك����وادر 
الوطني  الإ���س��ع��اف  ط��واق��م  �سمن 
واك�سابهم  ال�سمالية،  الإم����ارات  يف 
الإ�سعايف  العمل  وم��ه��ارات  املعرفة 
العلمي  اجل����ان����ب����ني  ي�������س���م���ل  مب�����ا 
وجتهيزهم  لإع����داده����م  وال��ع��م��ل��ي 
التخرج  بعد  ميدانياً  املهنة  ملزاولة 
مبا�سرة. وت�سمل مراحل ال�نامج 
الذي ميتد على مدار عام اأكادميي 
واح����د امل��رح��ل��ة ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة التي 
واملرحلة  ال�سارقة،  جامعة  تقدمها 
املنهج  على  تعتمد  التي  الرئي�سية 
�ستورت  ت�سارلز  الأكادميي جلامعة 
التدريب  وم��رح��ل��ة  الأ����س���رتال���ي���ة، 
العملي التي ي�سرف عليها الإ�سعاف 

الوطني.
وك��������ان الإ������س�����ع�����اف ال����وط����ن����ي قد 

ب��������داأ خ�������الل الأ������س�����ب�����وع امل���ا����س���ي 
اج�����راء امل��ق��اب��الت ال�����س��خ�����س��ي��ة مع 
املتقدمني  الطلبة  م��ن  جمموعات 
كلية  يف  وذل�������ك  ال�����ن����ام����ج،  اىل 
الإكلينيكي  التدريب  مركز  الطب، 
ال�سارقة.  ج��ام��ع��ة  يف  واجل���راح���ي 
اجلدد  امل�سجلني  اع��الم  �سيتم  كما 
لل�سروط  وامل�ستوفني  ب��ال���ن��ام��ج 
املطلوبة باأماكن ومواعيد املقابالت 

ال�سخ�سية خالل الفرتة القادمة.
الن�������س���م���ام  ������س�����روط  اأن  ي����ذك����ر 
املتقدم  يكون  اأن  ت�سمل  لل�نامج 
من مواطني دولة الإمارات العربية 
�سهادة  ع��ل��ى  وح���ا����س���اًل  امل���ت���ح���دة، 
يعادلها  م���ا  اأو  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة 
كحد اأدنى، واأن يكون عمره ما بني 
اإنهاء  �سهادة  يوفر  واأن  و30،   18
الذكور،  للطلبة  الوطنية  اخلدمة 
ويقدم �سهادة ح�سن �سرية و�سلوك، 
ال�سخ�سية  املقابلة  من  كل  ويجتاز 
والتقييم العملي بنجاح، واأن يكون 
اإماراتية  ق���ي���ادة  ل��رخ�����س��ة  ح���ام���اًل 
�سارية املفعول ولديه املام باأ�سا�سيات 

التخاطب باللغة الإجنليزية.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة ـ الفجر 

ال�سيفي  امللتقى  ف��ع��ال��ي��ات  ت�ستمر 
الثالث والع�سرون يف نادي احلمرية 
من  العا�سر  حتى  الريا�سي  الثقايف 
ما  مب�����س��ارك��ة   2017 اغ�����س��ط�����س 
يقارب من 600 م�سارك وم�ساركة 
يف ف��ع��ال��ي��ات واأن�����س��ط��ة امل��ل��ت��ق��ى ، و 
الن�ساط  فعاليات  �سمن  ياأتي  الذي 
التي  ال��ه��ادف��ة  وال����ام���ج  ال�سيفي 
الوطني  ال�����ن����ام����ج  ي��ت�����س��م��ن��ه��ا 
بالدي  �سيف   �� ال�سيفية  لالأن�سطة 
بالتعاون مع الهيئة العامة   2017
لرعاية ال�سباب والريا�سة وجمل�س 

ال�سارقة الريا�سي.
مهارات  تنمية  اإىل  امللتقى  وي�سعى 
امل�������س���ارك���ني وامل�������س���ارك���ات ف���ي���ه من 
املتنوع  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ب��رن��ام��ج  خ���الل 
والذي يتنا�سب مع خمتلف العمار 
امل�����س��ارك��ة وا���س��ت��غ��الل اوق���ات الفراغ 
للم�ساركني  ون���اف���ع  م��ف��ي��د  ه���و  مب���ا 

وامل�ساركات يف امللتقى.
ويت�سمن ملتقى الفتيات لهذا العام 
ال�سباحية  ال��ف��رتة  ي��ق��ام يف  وال���ذي 
ال�سيافة  اإتيكيت  بفن  تعنى  برامج 
اأعمال  وب��رن��ام��ج  وع��م��ل��ي��اً،  ن��ظ��ري��اً 
اأيروبيك،  ريا�سية  وب��رام��ج  ورق��ي��ة، 
من  العديد  ال���ام��ج  ا�ستملت  كما 
ملربى  ل��زيارة  وال��رح��الت  ال��زي��ارات 
الأح���ي���اء امل��ائ��ي��ة ب��ال�����س��ارق��ة، رحلة 
رحلة  الإ���س��الم��ي��ة،  ال��ف��ن��ون  متحف 
دب���ي م���ول ���س��ي��غ��ا، رح��ل��ة دب���ي مول 
ال�سارقة،  حل�سن  رح��ل��ة  ك��ي��دزان��ي��ا، 
العديد  على  ال�نامج  ي�ستمل  كما 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ك�نامج  ال�����دورات  م��ن 
وال�سوفية  ال���ي���دوي���ة  امل�������س���غ���ولت 
والت�سكيل  فنية  اإب��ت��ك��ارات  وبرنامج 
يف  “العطاء  ون�����س��اط  ب���ال���ك���رت���ون، 
الأن�سطة  ج��ان��ب  اإىل  اخلري”،  ع��ام 

الريا�سية كال�سباحة.
هذا واكدن الفتيات “ الهنوف احمد 
وب�ساير عبداهلل وخوله هيثم ورمي 

م��ب��ارك و���س��م��ه اأح��م��د و���س��ه��د عبيد 
ونوره  وم���روه حممد  وغ��ال حممد 
اأهمية  وه��دي��ل حممد” ع��ل��ى  ع��ل��ي 
والتعلم  مهاراتهن  �سقل  يف  امللتقى 
والتدرب من ور�س العمل والدورات 
وا�سغال  امللتقى  لفعاليات  امل�ساحبة 
اوق���ات الج���ازة مب��ا ه��و مفيد ، كما 
اكدن على اهمية الزيارات امليدانية 
فعاليات  ج���دول  �سمن  تنظم  ال��ت��ي 

امللتقى.
ب��ج��ه��ود املنظمني  ال��ف��ت��ي��ات  وا���س��دن 
تنظيم  وامل�����س��رف��ات، يف  وامل�����س��رف��ني 
تطوير  يف  ت�سب  متنوعة  فعاليات 
لكافة  ال��������ذات  وت���ن���م���ي���ة  امل�����ه�����ارات 

امل�ساركات يف برامج امللتقى. 
يف  عملية  ور���س��ة  ورقية”  »اأع���م���ال 

ملتقى الفتيات ال�سيفي باحلمرية
املتنوعة  امللتقى  ف��ع��الي��ات  وخ���الل 
ملتقى  يف  امل���ن���ت�������س���ب���ات  �����س����ارك����ت 
بور�سة  للفتيات  ال�سيفي  احلمرية 
عمل تطبيقية لكيفية الإ�ستفادة من 
الورق والكرتون يف الأعمال الفنية، 
نظري  متكامل  برنامج  خ��الل  م��ن 
الورقية  الع����م����ال  ح���ي���ال  وع��م��ل��ي 
واملج�سمات  ب��ال��ك��رت��ون  وال��ت�����س��ك��ي��ل 

تدوريها  واإع��ادة  وحتويلها  الورقية 
للم�ساركات  فنية  اأعمال  هيئة  على 
فتيات  ال�سيفي  ملتقى احلمرية  يف 
 60 ي��زي��د ع��ن  وذل���ك مب�ساركة م��ا 

م�ساركة. 
الفنية  الأع��م��ال  كافة  اأن  اإىل  يذكر 
تناف�ست  التي  اليدوية  وامل�سغولت 
فيها الفتيات خالل الور�سة العملية 
�سيتم عر�سها على �سورة بازار فني 
ح��ف��ل ختام  امل��ل��ت��ق��ى ويف  اأروق������ة  يف 
احلمرية  لنادي  ال�سيفي  الن�ساط 

الثقايف الريا�سي.
يف  ري���ا����س���ي  ب���رن���ام���ج  »اآيروبيك” 

ملتقى احلمرية ال�سيفي للفتيات

ريا�سية  اأن�سطة  ال�نامج  وت�سمن 
ال�سويدية  ك��ال��ت��م��اري��ن  م��ت��ن��وع��ة 
ومت�������اري�������ن ال����ل����ي����اق����ة ال����ه����وائ����ي����ة 
وال�����س��ب��اح��ة واجل����ري ال��ت��ي ل��ه��ا من 
اأثر كبري يف اك�ساب اجل�سم الر�ساقة 
واللياقة املطلوبة، عالوة على عدد 
من التمارين الريا�سية التي متكن 
من زيادة كمية الأوك�سجني املتوفر 

يف الدم. 
وق���ال���ت امل���درب���ة ي��ا���س��م��ني زك����ي اأن 
امل�ساركات قد تفاعلن مع ال�نامج 
ال��ري��ا���س��ي ال���ذي اإ���س��ت��م��ر ق��راب��ة 3 
ال�سباحة  ب��ني  تنوع  وال���ذي  �ساعات 
وال����ت����م����اري����ن ال���ه���وائ���ي���ة وغ���ريه���ا 

م��ن الأن�����س��ط��ة ال��ري��ا���س��ة، والهدف 
ال�ساملة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ال����ن���ام���ج  م���ن 
وامل��ت��زن��ة جل��م��ي��ع ع�����س��الت اجل�سم 
للقوام  املتنا�سق  ال�سكل  يكون  مم��ا 
واإ�سفاء  ال��وزن،  اإنقا�س  خ��الل  من 
مفهوم الريا�سة اأ�سلوب حياة لكافة 
امل�ساركات، م�سيفًة اإن للريا�سة اآثار 
التنف�سي  اجل��ل��د  زي���ادة  يف  اإيجابية 
ممار�سة  اأثناء  بالتعب  ال�سعور  دون 
قيم  امل�ساركات  واإك�����س��اب  الريا�سة، 
ال�س�  م��ث��ل  اإي��ج��اب��ي��ة  وم��ف��اه��ي��م 

والتحمل والإيثار والتعاون.

�سيفي  ملنت�سبات  علمية  زيــارة 

ال�سارقة  مربى  اإىل  احلمرية 
لالأحياء املائية

ال�سيفي  احل���م���ري���ة  م��ل��ت��ق��ى  ن��ظ��م 
زيارة  )ف��ت��ي��ات(  والع�سرون  الثالث 
ملنت�سبات امللتقى اإىل مربى ال�سارقة 
رح��ل��ة علمية  امل��ائ��ي��ة يف  ل���الأح���ي���اء 
م���ن خمتلف  م�����س��ارك��ة   75 ي�����س��م 

الأعمار والفئات ال�سنية.
وت��ف��ق��د امل�����س��ارك��ون ي��راف��ق��ه��م منى 
امل���رزوق���ي م�سرفة  ع��ب��داهلل حم��م��د 
اأرجاء  بالنادي،  الفتيات  ن�ساط  عام 
م��رب��ى ال�����س��ارق��ة امل���ائ���ي، ح��ي��ث زار 
التي  وامل����راف����ق  الأج���ن���ح���ة  ال���وف���د 
البحرية  احل��ي��اة  م��ن  �سمت من��اذج 

�ساهدوا  ح��ي��ث  ال�����س��ارق��ة،  لإم������ارة 
والكائنات  الأ�سماك  اأن���واع  خمتلف 

البحرية.
�سرحاً  املربى  على  القائمون  وق��دم 
م�سلطني  امللتقى،  ملنت�سبات  واف��ي��اً 
املائية  الأح�����وا������س  ع���ل���ى  ال�������س���وء 
البحار  ع�����امل  ع���ل���ى  واإ����س���ت���ك�������س���اف 
واملفعم  ب��الأل��وان  والغني  الغام�س 

باحلياة املده�سة.
امل�����س��ارك��ات خ��الل الزيارة  واأط��ل��ع��ت 
البحرية  ال��ك��ائ��ن��ات  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��ي��ة 
اأ�سماك  ����س���اه���دوا  ك��م��ا  امل���ت���ن���وع���ة، 
الرقيقة،  ال��ب��ح��ر  وف���ر����س  امل���ه���رج، 
ال�سفنني  و����س���م���ك  والإن���ق���ل���ي�������س، 
البحري، وقر�س ال�سعاب املرجانية، 

واأ�سجار املنجروف.
منى  ث���م���ن���ت  اجل�����ول�����ة  خ����ت����ام  ويف 
امل���رزوق���ي م�سرفة  ع��ب��داهلل حم��م��د 
من  الإ�ستقبال  حفاوة  الن�ساط  عام 
التقطت  ك��م��ا  امل���ائ���ي،  امل��رب��ى  اإدارة 
العلمية  الزيارة  ختام  يف  امل�ساركات 
على  والتذكارية  اجلماعية  ال�سور 

هام�س الزيارة. 

م�سغوالت يدوية” ور�سة عملية 

ال�سيفي  الــفــتــيــات  ملتقى  يف 
باحلمرية

ملتقى  يف  امل���ن���ت�������س���ب���ات  �����س����ارك����ت   
بور�سة  للفتيات  ال�سيفي  احلمرية 
)امل�سغولت  بعنوان  تدريبية  عملية 
وا�سعة  لت�سكيل جمموعة  اليدوية( 
الرتاثية  والأ���س��ك��ال  املج�سمات  من 

والفنية. 
ب�سقيها  ال���ع���م���ل  ور�����س����ة  و���س��م��ل��ت 
ع��ل��ى خياطة  وال��ع��م��ل��ي  ال���ن���ظ���ري 
املنتجات  وغ��زل  الرتاثية  املالب�س 
م��ن ال�����س��وف، وع��ل��ى ك��ل م��ا يخ�س 
الأ�سرة الإماراتية ويج�سد التقاليد 
الرتاثية والعادات ال�سعبية وي�ساهم 
يف متكني الفتاة الإماراتية من اأجل 
وامل�ساركة  العطاء  م�سرية  موا�سلة 
حتقيق  وتر�سيخ  التنمية  عملية  يف 
النادي كافة  الإجن��ازات، حيث وفر 
من  للفتيات  والإحتياجات  اللوازم 

اأقم�سة وخيوط ومكائن وغريها.
عبداهلل  منى  اإعت�ت  جهتها  وم��ن 
حممد املرزوقي م�سرفة عام ن�ساط 
الفتيات بالنادي باأن مهمة احلفاظ 
التقليدية  اليدوية  ال�سناعات  على 
القائمني  تاأتي انطالقا من قناعة 
على امللتقى باحلفاظ على املوروث 
الثقايف الإماراتي، وتعريف الأجيال 
ب���ال���دور ال���رائ���د ال���ذي ك��ان��ت امل���راأة 
وذلك  ال��رج��ل،  جانب  اإىل  به  تقوم 
من خالل دعم وجتديد امل�سغولت 
ال���ي���دوي���ة ال��ت��ي مت��ي��زت ب��ه��ا امل����راأة 
تعت�  وال��ت��ي  تاريخيا  الإم��ارات��ي��ة 
ال��ق��ي��م اجلمالية  م��ن  م��ه��م��اً  ج����زءاً 

التي يجمع عليها املجتمع.
الفنية  الأعمال  كافة  اأن  اإىل  يذكر 
تناف�ست  التي  اليدوية  وامل�سغولت 
ف���ي���ه���ا ال���ف���ت���ي���ات خ������الل ال���ور����س���ة 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ���س��ي��ت��م ع��ر���س��ه��ا على 
اأروقة  ت��راث��ي يف  ب���ازار فني  ���س��ورة 
الن�ساط  خ��ت��ام  ح��ف��ل  ويف  امل��ل��ت��ق��ى 
الثقايف  احل��م��ري��ة  ل��ن��ادي  ال�سيفي 

الريا�سي. 

نادي احلمرية الثقايف الريا�سي

فتيات امللتقى ال�سيفي الثالث والع�سرون يتعرفن على فنون التيكيت وال�سيافة

�سندوق خليفة :اإقبال كبري على امل�ساركة مب�سابقة رواد الق�سر العاملية للم�ساريع  توا�سل فعاليات الدورة ال� 21 ملع�سكر را�سد ال�سيفي بدبي 
•• اأبوظبي -وام: 

اإدارة �سندوق خليفة لتطوير  رئي�س جمل�س  النوي�س  �سعادة ح�سني جا�سم  قال 
امل�ساريع اإن م�سابقة رواد الق�سر العاملية للم�ساريع الرائدة واملبتكرة التي اأعلن 
ال�سهر احلايل ت�سهد اقبال نوعيا  امل�ساركة فيها مطلع  ال�سندوق عن فتح باب 
الن�سخة  الق�سر  رواد  م�سابقة  تعد  و  املبتكرة.  امل�ساريع  اأ���س��ح��اب  م��ن  وكثيفا 
الماراتية مل�سابقة عاملية اأطلقها �ساحب ال�سمو امللكي الأمري اأندرو دوق يورك 
يف اململكة املتحدة يف العام 2014 وتهدف اإىل متكني املتاأهلني من رواد الأعمال 
كانت  ���س��واء  واحتياجاتها  م�ساريعهم  ع��ر���س  م��ن  املبتكرة  امل�ساريع  واأ���س��ح��اب 
مالية اأو ت�سويقية اأو ادارية اأو تطويرية وغريها اأمام نخبة من رجال الأعمال 
والروؤ�ساء التنفيذيني ل�سركات مرموقة يف ق�سر �سانت جيم�س باململكة املتحدة 
وذلك ليحظوا بفر�سة للدعم وتطوير م�ساريعهم. و دعا النوي�س رواد الأعمال 

املواطنني اإىل اغتنام الفر�سة والت�سجيل يف هذه امل�سابقة التي ت�سكل نافذة عاملية 
لتطوير م�ساريعهم .. منوها اإىل اأن امل�ساركة يف امل�سابقة فر�سة حقيقية لتمكني 
ومتكنهم  واأف��ك��اره��م  روؤاه���م  تطوير  من  البتكارية  وامل�ساريع  الف��ك��ار  اأ�سحاب 
من حتقيق احالمهم ال�ستثمارية القائمة على التقنية. و اأو�سح اأن ال�سندوق 
ي�ستقبل طلبات رواد الأعمال والرت�سيحات من خالل املوقع اخلا�س بامل�سابقة 
http://pitchatpalaceuae.com/ar .. م�سريا اإىل اأن اآخرموعد 
اأ�ساد النوي�س بجهود  اأغ�سط�س املقبل. و   20 ل�ستالم الرت�سيحات �سيكون يوم 
ال�سركاء ال�سرتاتيجيني ل�سندوق خليفة وهم كل من �سندوق الوطن وجامعة 
بريت�س برتوليوم وجملة  و�سركة  �سراع  ومركز  ومركز خليفة لالبتكار  خليفة 
ا�س امي ادفيزر و فنت�سر �سوق وفندق ق�سر الإمارات. جدير بالذكر اأن القائمني 
امل�ساريع  لتطوير  خليفة  �سندوق  اختاروا  قد  كانوا  العاملية  امل�سابقة  هذه  على 

ليكون ال�سريك الإ�سرتاتيجي لهذه امل�سابقة العاملية يف منطقة اخلليج العربي.

••دبي -وام: 

مع�سكر  لفعاليات   21 ال���  ال����دورة  اأع��م��ال  ب��دب��ي  ال��ه��واي��ات  ن���ادي  يف  توا�سلت 
لقيادتنا  وال���ولء  ل��الإم��ارات  احل��ب  ك��ل  �سعار  تقام حت��ت  التي  ال�سيفي  را���س��د 
ا�ستكمال  العام  هذا  دورة  تاأتي   . املقبل  اأغ�سط�س   15 حتى  وت�ستمر  الر�سيدة 
الأ�سعدة  ال�سبابية �سمن خمتلف  املهارات  تعزيز  اإىل  الرامية  املع�سكر  مل�سرية 
الثقافية والريا�سية والجتماعية متا�سيا مع توجيهات وروؤية القيادة الر�سيدة 
. ويت�سمن برنامج املع�سكر لهذا العام ن�ساطات وفعاليات متنوعة تندرج حتت 
جمتمعة  لتعمل  والجتماعية  والريا�سية  الثقافية  هي  رئي�سية  اأب��واب  ثالثة 
الذي  امل�سارك وبال�سكل  ال�ساب  بالنفع على  على تقدمي برنامج متكامل يعود 
و قال عارف بن علي   . الفردي  وال�سلوك  والبدنية  الذهنية  ال�سخ�سية  ينمي 
واحدا  اأ�سبح  ال��ذي   - ال�سيفي  را�سد  مع�سكر  اإن  الهوايات  ن��ادي  رئي�س  العبار 

التي ت�سهدها دبي - يحظى  ال�سبابية ال�سيفية  الفعاليات والأن�سطة  اأهم  من 
باإقبال وم�ساركة العديد من ال�سباب املواطن واأبناء اجلاليات املقيمة بالدولة 
يف ظل الفوائد اجلمة التي تعود على امل�ساركني كافة �سمن العديد من املجالت 
يقدم  املع�سكر  اأن  اإىل  العبار  لفت  و  التطوعي«.  والعمل  والريا�سية  الثقافية 
العديد من الأن�سطة الريا�سية كالتدريب على ركوب اخليل والرماية وال�سباحة 
اإىل جانب عدد من الأن�سطة الثقافية كتحفيظ  وريا�سات الدفاع عن النف�س 
القراآن الكرمي والتدريب على ا�ستخدام الكمبيوتر والإنرتنت والآداب العامة 
وال�سلوكيات ف�سال عن الأن�سطة الرتفيهية وم�سابقات األعاب الفيديو والألعاب 
اإىل  ال�سكر  العبار  الإلكرتونية والدراجات ال�سحراوية وكرة الطائرة. و وجه 
العاملي”  اجلهات واملوؤ�س�سات التي رعت ودعمت مع�سكر هذا العام و”موانئ دبي 
لتنمية  الهادفة  املع�سكر  بر�سالة  واإميانهما  حلر�سهما  نا�سيونال”  و”اأ�سباغ 

قدرات ومواهب ال�سباب والطلبة خالل العطلة ال�سيفية.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

تاأكيداً على دورها الأمني املجتمعي جتاه املجتمع 
مع  املجتمعية  ال�سراكات  تفعيل  ملبداأ  وحتقيقاً   ،
ال�سرطة  اإدارة  اأطلقت   ، باملجتمع  اجل��ه��ات  كافة 
املجتمعية بالتن�سيق مع اأفرعها اجلغرافية مبركز 
الدقداقة  �سرطة  ومركز  ال�سامل  املدينة  �سرطة 
�سعار  حتت  الثقافية  ال�سيفية  احلملة   ، ال�سامل 
لإيواء  اأم��ان  اأمانة” بالتعاون مع مركز  “�سيفي 
، جمعية  ، وزارة تنمية املجتمع  الن�ساء والأطفال 
الإمارات للتنمية الجتماعية ، الرحمة لالأعمال 
اخل��ريي��ة ، اأق��ي��م��ت الح��ت��ف��ال��ي��ة يف احل��م��را مول 

�سمن   ، ل��ل��ط��الب  ال�سيفية  العطلة  م��ع  ت��زام��ن��اً 
الفقرات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�سمنت  ك��ب��رية  احتفالية 
املتنوعة و�سهدها اأطفال املراكز ال�سيفية وجمهور 
امل��رك��ز التجاري م��ن خمتلف  غفري م��ن م��رت��ادي 

اجلن�سيات .
الوطني  ال�سالم  عزف  على  الحتفالية  وا�ستملت 
طالب  اأداء  من  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 
الدولة  علم  حاملني  ال�سيفية  امل��راك��ز  وطالبات 
باأيديهم عالياً �ساخماً يرفرف مع نغمات املو�سيقى 
اإدارة  م��دي��ر  ب��ن جمعة  اأح��م��د  العقيد  األ��ق��ى  ث��م   ،
اأكد فيها  ال�سرطة املجتمعية براأ�س اخليمة كلمة 
اأن الإدارة �سمن توجيهات القيادة العامة ل�سرطة 

راأ�س اخليمة حتر�س على تعريف اجلمهور ب�سكل 
، على  والنا�سئة حتديداً  الأطفال  ، و�سريحة  عام 
ما  املجتمعية  وال�سراكة  الأمنية  الثقافة  مفهوم 
تعزيز  واأهمية  واملجتمع  ال�سرطية  املوؤ�س�سة  بني 
احل�����س الأم���ن���ي ل���دى الأف�����راد م��ن خ���الل تعزيز 
دورها يف التوا�سل مع خمتلف القطاعات و�سرائح 
ال�سرطية  الأج����ه����زة  يف  ال��ث��ق��ة  ل����زرع   ، امل��ج��ت��م��ع 
واطالعهم   ، ج��ه��ة  م���ن  ن��ف��و���س��ه��م  يف  ب���ال���دول���ة 
وحل  معاجلة  يف  املجتمعية  ال�سرطة  م��ه��ام  على 
، م�سرياً  اأخرى  امل�ساكل بالود والتفاهم من جهة 
املجدولة �سمن  املبادرات  اإح��دى  تعد  املبادرة  ب��اأن 
العام  للمجتمع على مدار  �سامل ومتنوع  برنامج 

لك�سر  معهم  و�سريحاً  حقيقياً  ان��دم��اج��اً  وه��ي   ،
والتعرف  معهم  والتحاور  ومناق�ستهم  احلواجز 
باأن  ل�سعورهم  ومتطلباتهم  احتياجاتهم  ع��ل��ى 
ال�سرطة تقف بجانبهم جنباً اإىل جنب ، وت�ستمع 
وتعمل على حتقيقها  بل   ، لآرائهم ومقرتحاتهم 
اإذا ما توافقت مع التوجهات ، داعياً اأولياء الأمور 
اإىل متابعة اأبنائهم واإ�سراكهم باملراكز ال�سيفية .

اأول م��وزة اخلابوري  امل��الزم    وم��ن جانبها تقول 
ال�سرطة  ب����اإدارة  املجتمعية  ال���ام��ج  ف��رع  م��دي��ر 
املجتمعية ، اأن املبادرة تهدف اإىل الو�سول بالثقافة 
وتعزيز  املجتمع  م��ن  �سريحة  اأك����  اإىل  الأم��ن��ي��ة 
الإدارة  اأن  الأف���راد مو�سحة  ل��دى  الأم��ن��ي  احل�س 

ت�سارك اجلميع يف منا�سباتهم وفعالياتهم يف كل 
الأوقات ، ل�ستغالل اأوقات الفراغ التي تتزامن مع 
العطلة ال�سيفية باأن�سطة مفيدة تعمل على تنمية 
مدارك الطالب و�سقل مواهبهم وتفريغ طاقاتهم 
بال�سيء املفيد ، وهي تهدف اجلن�سني من الذكور 
ال�سرطية  القيادة  لروؤية  ترجمة  وه��ي   ، والإن���اث 
ع�  معهم  والتفاعل  اجلمهور  اإىل  ال��و���س��ول  يف 
املبادرة ، لفتة  الفعاليات الرتفيهية التي رافقت 
الفعاليات  اإقامة  يف  املجتمعية  ال�سرطة  دور  اإىل 
نحو  ع��ل��ى  املجتمع  لتثقيف  املختلفة  وامل��ع��ار���س 

ميكنه من امل�ساركة يف احلد من اجلرمية .
�سمن  لالأطفال  الرتفيهية  الفقرات  ب��داأت  ثم    

م�سابقات  ونظمت   ، للمبادرة  الرتفيهي  ال�امج 
الفائزين  ت��ك��رمي  م��ت��ن��وع��ة ومت  ث��ق��اف��ي��ة  واأل���ع���اب 
امل�����س��ارك��ني يف  ال��ه��داي��ا عليهم م��ع جميع  وت��وزي��ع 
اجلميع  مع  املجتمعية  ال�سرطة  باأن  توؤكد  خطوة 
ت��ق��دمي معلومات  الح��ت��ف��ال��ي��ة  خ���الل  م��ن  ، ومت 
باأ�سئلة حول  للجمهور م�سحوبة  توعية خمتلفة 
الأطفال  توجيه  ومت   ، املعلومات  تلك  يف  ورد  م��ا 
لهم  والإر�ساد  الن�سح  وتقدمي  ال�سحيح  لل�سلوك 
، ف�ساًل عن م�ساركات تراثية متنوعة ، اإ�سافة اإىل 
م�سابقة الر�سم احلر لالأطفال ، وتواجد للعديد 
اأ�سافت جو من  التي  الكرتونية  ال�سخ�سيات  من 

املرح وال�سعادة للح�سور والأطفال .

�سرط���ة راأ�س اخليم���ة املجتمعي���ة تطل���ق مب����ادرة » �سيف����ي اأمان�������ة «
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ذي برودكت �سولو�سن�س 

للتجارة العامة ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1851629 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ن�سره جمعه علي غريب القايدي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فاطمه �سعيد علي العا�سمى

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26

اإعــــــــــالن
للهواتف  وان  ال�س�����ادة/�سوبر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املتحركة رخ�سة رقم:CN 1928371 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ن�سيب را�سد ن�سيب هالل املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عارف عبداهلل بخيت احمد طبري الظاهري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26

اإعــــــــــالن
خلدمات  تيك  ال�س�����ادة/ادفري  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الت�سميم الفني للمطبوعات
رخ�سة رقم:CN 1763463 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ماجد حمد حممد جرى من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ماجد حمد حممد جرى من 100% اىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامات �سينثاكا نريمال راثنادا�سا %100
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26

اإعــــــــــالن
المارات  ال�س�����ادة/جمموعة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لال�ست�سارات الهند�سيه ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1019198 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
امري ب�سرى ن�سيم تادر�س من 24% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فريد ح�سني - ثابت

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كاد المارات لتجارة الكمبيوتر 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1026307 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

ال�سيخ �سامل �سلطان �سقر القا�سمي من 50% اىل %1
تعديل ن�سب ال�سركاء

ال�سيخ ماجد �سلطان �سقر القا�سمي من 25% اىل %1
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

S T GROUP LLC ا�سافة جمموعة ا�س تي �س.ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ال�سيخ نا�سر �سلطان �سقر القا�سمي

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بيفوت 

انرتنا�سونال لالملنيوم والزجاج
رخ�سة رقم:CN 2072251 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/لي�ا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�سرافه
رخ�سة رقم:CN 1388590 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/جنوم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الف�سي لالملنيوم والزجاج والنجاره
رخ�سة رقم:CN 1192521 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مغ�سلة 

999 الوتوماتيكية
رخ�سة رقم:CN 1125233 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ستودع الكرامة لالدوية

رخ�سة رقم:CN 1169348  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سياح حممد مو�سى القبي�سي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سياح حممد مو�سى القبي�سي من 100% اىل %80
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مها �سياح حممد مو�سى القبي�سي %20

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/م�ستودع الكرامة لالدوية

AL KARAMA DRUG STORE

 اىل/ م�ستودع الكرامة لالدوية ذ.م.م
AL KARAMA DRUG STORE LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية الكرامة

رخ�سة رقم:CN 1036172  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سياح حممد مو�سى القبي�سي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سياح حممد مو�سى القبي�سي من 100% اىل %80
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مها �سياح حممد مو�سى القبي�سي %20

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/�سيدلية الكرامة

AL KARAMA PHARMACY

 اىل/ �سيدلية الكرامة ذ.م.م
AL KARAMA PHARMACY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26

اإعــــــــــالن
لالدوات  ال�س�����ادة/الفريد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املنزلية  رخ�سة رقم:CN 1855711 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد ا�سالم كرمي بخ�س البلو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف يو�سف داد حممد بري حممد اربابي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26

اإلغاء اإعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س  الرخ�سة 
رقم:CN 1118437 بال�سم التجاري:موؤ�س�سة حممد 
عبداهلل �سعيد للتعهدات ال�سحية بالغاء طلب تعديل 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26

اإعــــــــــالن
للكمبيوتر  تو  ال�س�����ادة/تاب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والهواتف  رخ�سة رقم:CN 1490819 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جمعة علي احمد خمي�س احلمادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خلف �سلطان خلف �سلطان احلمادي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26

اإعــــــــــالن
لرتبية  البدو  ال�س�����ادة/ربوع  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املوا�سي  رخ�سة رقم:CN 2330468 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حليمه ريا�س �سديق %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سالح �سعبان �سالح �سعبان املن�سوري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/برج املا�سي للكمبيوتر  

رخ�سة رقم:CN 1150628 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جمعة علي احلمادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خلف �سلطان خلف �سلطان احلمادي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جزيرة املرجان لنقل الركاب 
باحلافالت املوؤجرة رخ�سة رقم:CN 2171701  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/جزيرة املرجان لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة

JAZERAT AL MORJAN PASSENGER TRANSPORTATION VIA RENTED BUSES

 اىل/ جزيرة املرجان للنقليات وال�سيانة العامه
JAZERAT AL MORJAN TRANSPORT AND GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(
تعديل ن�ساط/ا�سافة نقل املواد العامة بال�ساحنات اخلفيفة )4923010(

تعديل ن�ساط/حذف نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )4922006(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان  القت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

 جينهوجن �سني
TATAI: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :274837     بتاريخ : 2017/6/13
با�س������م :جينهوجن �سني

وعنوانه:حمل جي �سي 56 - �سوق التنني 2 - الور�سان الول - دبي - هاتف:0507181193
dragotown@gmail.com:امييل

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:20 الثاث واملرايا واطارات ال�سور ، املنتجات )غري الواردة 
يف فئات اخرى( امل�سنوعة من اخل�سب او الفلني او الغاب او اخليزران او ال�سف�ساف او القرون او العظام 
او العاج او عظم احلوت او ال�سدف او الكهرومان او املحار او املر�سوم واملواد البديلة لكل هذه املواد او من 

املواد البال�ستيكية.
على  ور�سم  ا�سود  بلون  كبرية  الالتينية  باحلروف  مكتوبة   TATAI و�سف العالمة:هي عبارة عن كلمة

�سمالها ب�سكل ورقة نبات بلون اخ�سر يف و�سطها على �سكل العروق ورق نبات بلون ابي�س. 
ال�س��رتاطات :.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بال�يد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

 �سالح �سامل حممد النعيمي
oro cafe/the coffe bike: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :276343     بتاريخ : 2017/7/12
با�س������م :�سالح �سامل حممد النعيمي

وع��ن��وان��ه:ال��ع��ن��وان:ال��ع��ني ، ال��ب��وادي م��ول اخل��ري��ر ، ه����ات����ف:0509056333 ، ف���اك�������س:037625002 ، ال�يد 
اللكرتوين :salahal-nuaimi@hotmail.com العني

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفري الطعمة وامل�سروبات ، وخدمات اليواء 
املوؤقت .

 )ORO CAFE( و�سف العالمة:العالمه عبارة عن دائرة ر�سم يف و�سطها �سريط كتب يف داخل ال�سريط كلمة
ويف ا�سفل ال�سريط بداخل الدائرة كتبت كلمة )THE COFFEE BIKE( ويف اعلى ال�سريط اي�سا بداخل 

الدائره ر�سمت عربه ل�سنع القهوة وجميع العالمة باللون البي�س وال�سود على خلفية عدمية اللون. 
ال�س��رتاطات :.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بال�يد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

منوذج اعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :90305
با�س������م :�س.الر�ستماين الدولية لل�سرافة

وعنوانه:
بتاريخ:2008/8/12 وامل�سجلة حتت الرقم:91048 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ 
وحتى تاريخ:2027/2/11 انتهاء احلماية يف:2017/2/11 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080
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•• الفجرية -وام: 

كرمت هيئة الفجرية للثقافة والإعالم ام�س مبقرها نخبة من ممثلي ال�سحف 
اأن�سطة  دع��م  يف  املتميزة  جلهودهم  تقديرا  الفجرية  اإم��ارة  يف  العاملني  املحلية 
الهيئة  ع��ام  مدير  الكعبي  حمدان  واأ���س��اد  اإعالميا.  واإب��رازه��ا  الهيئة  وفعاليات 
بجهود الإعالميني وتوا�سلهم الدائم مع الهيئة يف جميع فعالياتها واإ�سهامهم 
العالقة  لتعزيز  الهيئة  �سعي  اإىل  الكعبي  لفت  و  اإجنازاتها.  ال�سوء  ت�سليط  يف 
مع الإعالميني باعتبارهم الركن الأ�سا�سي لتحقيق روؤيتها واأهدافها .. موؤكدا 

اأهمية دورهم احليوي يف نقل الفعاليات والأن�سطة املختلفة.

الفجرية للثقافة والإعالم تكرم 
ال�سحفين العاملن يف الإمارة 

•• دبي-وام:

م�سروع  ال�������وزراء  جم��ل�����س  اع��ت��م��د 
ال��ن��ظ��ام الإم����ارات����ي ل��ل��رق��اب��ة على 
للتثبيت  القابلة  الأط��ف��ال  مقاعد 
يف امل��رك��ب��ات ال���ذي اق��رتح��ت��ه هيئة 
واملقايي�س  للموا�سفات  الإم����ارات 
الفنية  والالئحة   “ موا�سفات   “
اأعلى  بتطبيق  �ستعنى  وال��ت��ي  ل��ه 
معايري الأمان وال�سالمة لالأطفال 
امل��ن��ت��ق��ل��ني ع��ل��ى م���ن امل���رك���ب���ات يف 
بجودة  الرت����ق����اء  ه��دف��ه��ا  خ���ط���وة 
احل���ي���اة وت��خ��ف��ي�����س ن�����س��ب ح���وادث 

الأطفال يف الدولة.
اأحمد  را�سد  الدكتور  معايل  واأك��د 
بن فهد وزي��ر دول��ة رئي�س جمل�س 
للموا�سفات  الإم����ارات  هيئة  اإدارة 
“ اأن  “ م���وا����س���ف���ات  وامل���ق���اي���ي�������س 
من  ���س��ي��ق��ل��ل  اجل���دي���د  “النظام 
عما  املركبات  يف  الأط��ف��ال  اإ�سابات 
الدرا�سات  اأن  اإىل  م�سريا   .. قبل 
اأثبتت اأن ا�سطدام الر�سيع - غري 

الزجاج  - يف  اأم����ان  ب��ح��زام  امل��ق��ي��د 
�سرعة  على  ت�سري  ملركبة  الأم��ام��ي 
يعادل  ال�ساعة  يف  كيلومرتا   50
�سقوط �سخ�س من الطابق الثالث 
ومن  مميتة  ح���وادث  فهي  بالتايل 
املنظومة  ت��ط��وي��ر  اإىل  �سعينا  ه��ن��ا 
الأطفال  اأرواح  حلماية  الت�سريعية 

على من املركبات » .
واأو�سح معاليه اأن التطبيق ال�سليم 
للنظام والالئحة �سيزيد من فر�س 
املركبات عند  داخ��ل  الأطفال  جناة 
وق���وع ح����وادث ا���س��ط��دام ك��م��ا اأنها 
وفيات  ن�سب  لتقليل  عملية  و�سيلة 
الأطفال يف حوادث طرق ب�سكل عام 
معايري  اأع��ل��ى  �ستحقق  وبالتبعية 
عامليا  املطبقة  والأم����ان  ال�سالمة 
و�سالمة  حياة  حماية  ي�سمن  مبا 
من  على  وجودهم  اأثناء  الأطفال 

املركبات املختلفة.
لهذا  ال�سليم  التطبيق  اأن  واعت� 
�سوق  تنظيم  �سي�ساعد على  النظام 
القابلة  الأط���ف���ال  م��ق��اع��د  ت�����داول 

يف  و�سي�سهم  الإم���ارات  يف  للتثبيت 
اخلطرية  الإ���س��اب��ات  ن�سبة  تقليل 

ووفيات الر�سع يف املركبات .
اجلديد  ال���ن���ظ���ام  اأن  اإىل  لف���ت���ا 
حول  اجلمهور  طماأنة  يف  �سي�سهم 
من  بال�سالمة  املتعقلة  امل��ن��ت��ج��ات 
خالل اللوائح والقوانني والقرارات 

املنظمة للحفاظ على الأرواح.
النظام  اأن  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  ون�������وه 
ل��ل��رق��اب��ة ع��ل��ى مقاعد  الإم����ارات����ي 
الأط�����ف�����ال ال���ق���اب���ل���ة ل��ل��ت��ث��ب��ي��ت يف 
التعديالت  م��ع  ين�سجم  امل��رك��ب��ات 
التنفيذية  الالئحة  على  اجلديدة 
ل��ق��ان��ون ال�����س��ري وامل����رور الحت���ادي 
التي اعتمدها الفريق �سمو ال�سيخ 
�سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
يوليو  مطلع  التنفيذ  حيز  ودخلت 
منها  يتعلق  م��ا  خ�سو�سا  اجل���اري 
مقاعد  بتوفري  ال�سائقني  ب��اإل��زام 
�سن  دون  ل���الأط���ف���ال  خم�����س�����س��ة 

الرابعة يف املركبات .

م�سريا اإىل اأن اجلهات احلكومية يف 
الدولة كافة تعمل �سمن توجهات 
الرت���ق���اء مب�ستوى  ه��دف��ه��ا  ع��ام��ة 
موؤ�سرات  اأعلى  وحتقيق  اخلدمات 

ال�سالمة والأمان.
معايري  اأه����م  م���ن  اأن  اإىل  ل��ف��ت  و 
الرقابة وت�سنيف املنتجات اإلزامية 
املقعد  ت�����س��ن��ي��ف  ع���الم���ات  وج�����ود 
لتحديد  والأع��م��ار  الأوزان  ح�سب 
لإ�ستخدام  املنا�سبة  العمرية  الفئة 

املقعد .
اجلديدة  الالئحة  اأن  اإىل  م�سريا 
الرتكيب  م��ع��اي��ري  اإىل  ت��ط��رق��ت 
وال�����س��ي��ان��ة واأه��م��ه��ا ت��زوي��د املقعد 
باأحزمة تثبيت وربط قوية وكذلك 
ال�سدمة  لخ����ت����ب����ارات  اج����ت����ي����ازه 
اجل���ان���ب���ي���ة امل��ن�����س��و���س ع��ل��ي��ه��ا يف 

اللوائح الفنية الدولية.
اهلل  عبد  �سعادة  اأو���س��ح  جهته  م��ن 
ع��ب��د ال����ق����ادر امل��ع��ي��ن��ي م���دي���ر عام 
اجلديد  النظام  اأن  “موا�سفات” 
ي��ت��واف��ق م��و���س��وع��ي��ا م��ع الأه����داف 

حيث  م��ن  للهيئة  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الهيئة  ل���ام��ج  امل��ن��ت��ج��ات  ���س��م��ان 
ال�سالمة  جم�����ال  يف  الإل����زام����ي����ة 
واحل���م���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة و���س��ع��ي��ا اإىل 
ت���ع���زي���ز الق����ت���������س����اد ال����وط����ن����ي يف 
ورفع  والتجارة  ال�سناعة  قطاعي 
جودة املنتجات املتداولة يف الأ�سواق 

املحلية.
التي  امل�������س���رتك���ة  ب���اجل���ه���ود  ون������وه 
جهات  مع  بالتعاون  الهيئة  بذلتها 
حكومية احتادية وحملية و�سركاء 
ا�سرتاتيجيني من القطاع اخلا�س 
اإل��ي��ه��م ن�سخة من  اأر���س��ل��ت  ال��ذي��ن 
م�������س���ودة امل�������س���روع لإب�������داء ال�����راأي 
وامل�����الح�����ظ�����ات وت�������س���م���ن���ت ه����ذه 
اجلهات دواوين وجمال�س تنفيذية 
ك��م��ا متت  الإم�����ارات  ع��ل��ى م�ستوى 
اللجنة  �سوء  يف  امل�سروع  مراجعة 
الق��ت�����س��ادي��ة الأوروب�����ي�����ة ب����الأمم 
الحتادية  وامل���وا����س���ف���ات  امل��ت��ح��دة 

الأمريكية ل�سالمة املركبات.
و ت��وق��ع م��دي��ر ع���ام م��وا���س��ف��ات اأن 

ت��ع��ن��ى ج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة احت���ادي���ة 
وحم���ل���ي���ة ع���ل���ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة 
اإدارات  غ��رار  على  النظام  بتطبيق 
الدولة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  اجل���م���ارك 
ودوائر  املعنية  الرقابية  واجل��ه��ات 
م�ستوى  على  القت�سادية  التنمية 
كل اإمارة وغرف التجارة وال�سناعة 
التي  م��وا���س��ف��ات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
�ستعنى اإىل جانب دورها الت�سريعي 
وال��رق��اب��ي ب��دور ت��وع��وي جمتمعي 
اإعالمية  ح��م��ل��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  ي��ت�����س��م��ن 
ت�����س��ت��ه��دف ال�������س���رك���اء وامل����زودي����ن 
النظام  مبتطلبات  للتعريف  كافة 

واإجراءات املطابقة. 
اعتماد  وب��ع��د  موا�سفات  اإن  وق���ال 
الإماراتي  للنظام  ال���وزراء  جمل�س 
ل��ل��رق��اب��ة ع��ل��ى م��ق��اع��د الأط���ف���ال 
القابلة للتثبيت �ستطبق الإجراءات 
املنتجات  ه���ذه  لت�سجيل  ال��الزم��ة 
���س��ه��ادة مطابقة  ع��ل��ى  واحل�����س��ول 
وكفاءة  ج��ودة  ل�سمان  الهيئة  م��ن 
الدولة  اأ�سواق  يف  الأطفال  مقاعد 

الرقابة  ب���رام���ج  ك��ذل��ك  و���س��ت�����س��ع 
املنتجات  ل��ه��ذه  الأ�����س����واق  وم�����س��ح 
الرقابية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�سيق 
املعنية على اأن يبداأ ذلك مع بداية 

التطبيق الإلزامي للموا�سفة.
اأو اجلهة املعنية  واأو�سح اأن الهيئة 
واأخذ  التفتي�س  �سيمكنها  الأخ��رى 
ع���ي���ن���ات م����ن امل���ن���ت���ج���ات واإج��������راء 
ال��ف��ح��و���س��ات ع��ل��ي��ه��ا وال���ت���اأك���د من 
ملتزمة  ال��دول��ة  منافذ  جميع  اأن 
الأ�سواق  يف  منتجات  ط��رح  بحظر 
املنتج  هذا  ح�سول  بعد  اإل  املحلية 
ع���ل���ى ����س���ه���ادة امل���ط���اب���ق���ة م����ن قبل 
الهيئة  ���س��ت��ع��ن��ى  ك��م��ا  م���وا����س���ف���ات 
عند  الإر���س��ال��ي��ات  على  بالتفتي�س 

جميع نقاط الدخول اإىل الدولة.
اإخ�����الل  ح�����ال  يف  اأن������ه  اإىل  ول���ف���ت 
النظام  بهذا  امل��وردي��ن  اأو  املنتجني 
ومعاجلة  ب������اإزال������ة  م���ع���ن���ي  ف����اإن����ه 
الأ�سرار الناجتة عن هذه املخالفة 
مبا ي�سمل �سحب املنتج من الأ�سواق 
لت�سويب اأو�ساعه اأو اإعادته اإىل بلد 
اإتالفه  اأو  م�ستوردا  ك��ان  اإذا  املن�ساأ 
اأية  اأو اتخاذ  اإذا كان منتجا حمليا 
الهيئة  اأخ����رى حت��دده��ا  اإج������راءات 
ويجوز للمزود توفيق اأو�ساع املنتج 
القرار  �سريان  قبل  حاليا  املوجود 
م����ن خ�����الل جم���م���وع���ة اإج��������راءات 
خالل  املنتج  هذا  ت�سجيل  تت�سمن 

مدة ل تزيد على 180 يوما.

•• اأبوظبي - الفجر:

موانئ  مع  بالتعاون  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نفذت 
اأبوظبي، ومركز اأبوظبي لإدارة النفايات )تدوير(، 
البال�ستيكية  للدائن  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  ومب�ساركة 
الإمارات  اأدن��وك، وفريق  �سركات  اإح��دى  “بروج” 
من  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رح��ل��ة  ال��ت��ط��وع��ي،  للغو�س  ال�سبع 
ال�سواطئ  لتنظيف  املجتمعية  البيئية  مبادرتها 
من  الكورني�س  �ساطئ  وبالتحديد  ال��ب��ح��ر،  وق���اع 
حفاظاً  وذل���ك  لبحر  ق��اع  حت��ت  العالقة  النفايات 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة م��ن ال��ت��ل��وث.. و����س���ارك يف 
احلملة التي نفذت حتت �سعار ”لأننا نهتم” عدد 
ال�سرتاتيجيني  البلدية  �سركاء  ممثلي  من  كبري 
واأ�سفرت احلملة عن  وفئات خمتلفة من املجتمع، 

امل�سرة  وامل���واد  النفايات  من  طن   2 نحو   انت�سال 
ب��ال��ب��ي��ئ��ة ت�����س��م��ل: ع��ل��ب واأك���ي���ا����س ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة – 
وبالونات- وعوامات – و�سباك ال�سيد -  وقوارير 
زجاجية وبال�ستيكية - وولعات ال�سجائر من قبل 
الغوا�سني، اإذ ت�سكل هذه املواد �سرراً كبرياً ل�سيما 
اأ�سماك وطيور وزواحف  على الرثوة البحرية من 
وثدييات بحرية، والتي تهدد حياتها ووجودها يف 

�سواطئنا.
مبادرة  اإط��الق  اأن  اأبوظبي  مدينة  بلدية  واأك���دت   
دائرة  ال��ت��زام  اإط���ار  �سمن  ي��اأت��ي   ، نهتم”  “لأننا 
امل�سوؤولية  البلدية والنقل بتطبيق مبادئ  ال�سوؤون 
املجتمع  من  خمتلفة  �سرائح  وا���س��راك  املجتمعية، 
الوقت  ويف  الي��ج��اب��ي��ة،   القيم  وزرع  تكري�س  ع��� 
ذاته تعزيز ثقافة الهتمام بالبيئة البحرية، ورفع 

م�ستوى الوعي ملرتادي ال�سواطئ ب�سرورة احلفاظ 
املدينة ومرافقها  ل�سواطئ  املظهر احل�ساري  على 
واملخلفات، مبا  النفايات  العامة وحمايتها من كل 
جلميع  �سليمة  �سحية  وبيئة  اأف�����س��ل  ح��ي��اة  ي��وف��ر 

قاطني اإمارة اأبوظبي.
حر�سها  م��ن  البلدية  ���س��ددت  ذات���ه  ال�سعيد  على 
�سواطئ  توفري  على  ال�سرتاتيجيني  �سركائها  مع 
خالية من النفايات حتظى باأعلى معايري النظافة 
البارزة  امل�ساركة  اإىل  ولفتت  بالبيئة،  واله��ت��م��ام 
ت�سكل  اإذ  نهتم”،  “لأننا  م���ب���ادرة  يف  ل��ل�����س��ي��دات 
م�ساركتهن جناحاً كبرياً للحملة باعتبارهن املوجه 
باحلفاظ  توعيتهم  خالل  من  لالأطفال  الأ�سا�سي 
على بيئة بحرية خالية من امللوثات وكذلك بكيفية 

احلفاظ عليها.

 واأكدت ال�سيدات امل�ساركات اأهمية ن�سر التوعية بني 
جميع القاطنني يف الم��ارة على  �سرورة احلفاظ 
لال�ستجمام  مق�سد  من  ت�سكله  ملا  ال�سواطئ  على 
وال����س���ط���ي���اف، ال����ذي ب�����دوره ي��زي��د م���ن احلركة 

ال�سياحية التي تعود بالنفع على اجلميع.
 واأ���س��رن اإىل اأخ��ذ اأول��ي��اء الأم���ور دوره��م يف تن�سئة 
�سفراء  يكونوا  ب��اأن  توجههم  بيئية  تن�سئة  الأب��ن��اء 
لبيئتنا، من حيث احلفاظ عليها وتوجيه الآخرين 
بالعمل على ا�ستدامتها ل العمل على رمي النفايات 
باأ�سكالها املختلفة التي ت�سوه املنظر العام للمدينة. 
من جانبها اأكدت موانئ اأبوظبي: اإن م�ساركتنا يف 
وقاع  ال�سواطئ  تنظيف  حملة  من  الثالثة  املرحلة 
ال��ب��ح��ر يف ج��زي��رة اأب��وظ��ب��ي وال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا يوم 
نهتم(  )لأن��ن��ا  �سعار  حت��ت  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية 

يعك�س التزامنا باأهداف ور�سالة مبادرة عام اخلري 
من  ك��رمي��ة  بتوجيهات  اأُط��ل��ق��ت  وال��ت��ي   ،2017
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
حماور  ث��الث��ة  �سمن  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
والتطوع  الجتماعية  امل�سوؤولية  يف  تتمثل  رئي�سية 

وخدمة الوطن. 
البلدية  ح���ر����س  اإط�������ار  ���س��م��ن  احل���م���ل���ة  وت����اأت����ي 
�سواطئ  ت��وف��ري  على  ال�سرتاتيجيني  و�سركائها 
نظيفة ذات معايري عاملية، وحماية البيئة البحرية 
م��ن امل��خ��ل��ف��ات وال��ن��ف��اي��ات، واحل��ف��اظ ع��ل��ى املظهر 
امل�سوؤولية  ثقافة  وتعزيز  اأبوظبي،  ل�سواطئ  العام 
هذه  يف  ن�سارك  اأن  ي�سعدنا  واأ�سافت:  املجتمعية. 
وال�سواطئ  البحر  قاع  لتنظيف  املجتمعية  املبادرة 
اإىل  اأبوظبي، وهي مبادرة مهمة تهدف  يف جزيرة 

نظافة  على  واحل��ف��اظ  البحرية  بالبيئة  الهتمام 
ال�سواطئ وامل�سطحات املائية، وتعزيز ثقافة العمل 
بني  الوعي  ون�سر  ال�سواطئ،  حماية  يف  التطوعي 
من  �سواطئنا  حماية  باأهمية  ال�سواطئ  م��رت��ادي 
لثقافة  تر�سيخها  جانب  اإىل  والنفايات،  املخلفات 
املجتمع  فئات  خمتلف  ل��دى  املجتمعية  امل�سوؤولية 
وامل�ستقبلية.  احل��ال��ي��ة  ل��الأج��ي��ال  طبيعية  ك���رثوة 
املبادرة بالتاأكيد ت�سهم يف رفع م�ستوى التعاون بني 
خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�سة مبا يحافظ 

على مظهر مدينة اأبوظبي.
ا�ستمرارها يف  اإىل  اأبوظبي  بلدية مدينة  واأ�سارت   
العمل لتوفري اأعلى م�ستوى من اخلدمات املقدمة 
دوماً  بها  والرتقاء  ال�سواطئ  كافة  على  للجمهور 

لتحقيق اأعلى املعايري احل�سارية ملدينة اأبوظبي.

•• ابوظبي-الفجر:

يف اإطار حر�سه على تنظيم الأر�سيفات الر�سمية 
يف املوؤ�س�سات احلكومية، وتثقيف املعنيني ب�سوؤون 
تتواىل  فيها  املتبعة  واملعايري  والتوثيق  الأر�سفة 
جمال  ففي  وجهوده،  الوطني  الأر�سيف  اأن�سطة 
تنظيم الأر�سيفات قام وفد خمت�س من الأر�سيف 
جامعة  لأر���س��ي��ف  ت�سخي�سية  ب���زي���ارة  ال��وط��ن��ي 

الإمارات العربية املتحدة يف مدينة العني.
الوطني  الأر���س��ي��ف  ا�ستقبل  اآخ���ر  �سعيد  وع��ل��ى   
ال��ن�����س��ائ��ي العام،  مب���ق���ره وف���دي���ن م���ن الحت�����اد 
ونظم  والأر���س��ي��ف،  للوثائق  ال�سارقة  هيئة  وم��ن 
تدريبية  دورات  ثالث  مبقره  الوطني  الأر�سيف 

اجلهات  يف  الإلكرتونية  الأر�سفة  “متطلبات  يف 
امل��م��ار���س��ات يف  اأف�����س��ل  “تطبيق  احل��ك��وم��ي��ة، ويف 
ويف  والو�سيطة”  اجل��اري��ة  الوثائق  اإدارة  جم��ال 

الوظيفي«. والر�سا  “الولء 
جاءت زيارة وفد الأر�سيف احلكومي يف الأر�سيف 
العربية  الإم�������ارات  لأر���س��ي��ف ج��ام��ع��ة  ال��وط��ن��ي 
على  الفريق  عكف  وقد  تنظيمه،  بهدف  املتحدة 
التفا�سيل ُمرِكزاً  العديد من  و�سع تو�سياته يف 
يف اأهمية املراقبة اليومية ملواقع حفظ الأر�سيف، 
باملعدات  الأر�سيف  قاعات  واحلر�س على جتهيز 
ه اإىل اختيار و�سائل الإطفاء وعلب  الالزمة، ووجرّ
بنقاط  الزيارة  واهتمت  املنا�سبة،  الوثائق  حفظ 
باإدارة  الرت��ق��اء  بهدف  التح�سني  وفر�س  القوة 

وح��ف��ظ وح��م��اي��ة الأر���س��ي��ف ال���ذي ي��وث��ق ن�ساط 
اجلامعة.

من جهة اأخرى ناق�س خ�اء الأر�سفة يف الأر�سيف 
الوطني مع ممثلي اأر�سيف الحتاد الن�سائي �سبل 
الن�سائي  الحت��اد  اأر�سيف  بتنظيم  للبدء  التعاون 
العام ورقمنته مبا يتوافق مع القانون الحتادي 

لالأر�سيف الوطني واملقايي�س العاملية. 
وي���اأت���ي ه���ذا ال��ل��ق��اء ل���س��ت��ك��م��ال م���ا ب�����داأه فريق 
ال��وط��ن��ي لزيارة  الأر���س��ي��ف  ان��ت��دب��ه  ال���ذي  العمل 
اأجل  من  باأبوظبي  العام  الن�سائي  الحت��اد  مقر 
لالأر�سفة  متكامل  م�����س��روع  لتنفيذ  التخطيط 
اجلهود  بتوثيق  كفيل  والإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ورق��ي��ة 
الرائدة التي بذلتها ومازالت تبذلها اأم الإمارات 

�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، والدور الرائد 
ت له يف �سبيل نه�سة املراأة ومتكينها. الذي ت�سدرّ

الع�سوائي  الإت���الف  عملية  �سبط  على  وحر�ساً 
جلنة  اجتمعت  احلكومية  الهيئات  يف  للوثائق 
ال��وث��ائ��ق يف الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي برئا�سة  اإت���الف 
مدير  الري�سي،  حممد  اهلل  عبد  الدكتور  �سعادة 
الطلبات  ون��اق�����س��ت  ال���وط���ن���ي،  الأر����س���ي���ف  ع����ام 
ال��واردة ب�ساأن اإتالف الوثائق من بع�س اجلهات 
حماية  اأهمية  على  الج��ت��م��اع  ���ز  وركرّ احلكومية، 
من  الأر�سيفية  واملجموعات  التاريخية  الوثائق 

الإتالف الع�سوائي غري املدرو�س.
نظم  والتوعية  والتثقيف  ال��ت��دري��ب  جم��ال  ويف 
عن  ملوظفيه  تدريبية  دورة  ال��وط��ن��ي  الأر���س��ي��ف 

“تطبيق اأف�سل املمار�سات يف جمال اإدارة الوثائق 
اجلارية والو�سيطة” وقد تناولت الدورة اأهمية 
معرفة املرجعيات القانونية والفنية التي يعتمد 
اجلارية  ال��وث��ائ��ق  اإدارة  واإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  عليها، 
على  بناًء  القانون  �سوء  على  وذل��ك  والو�سيطة، 
ب�ساأن   2008 ل�سنة   7 رق��م  الحت���ادي  القانون 
الأر�سيف الوطني املعدل بالقانون الحتادي رقم 

1 ل�سنة 2014 ولئحته التنفيذية.
تدريبية  ب���دورة  الوطني  الأر���س��ي��ف  مقر  وح��ف��ل 
اأخ���رى ع��ن متطلبات الأر���س��ف��ة الإل��ك��رتون��ي��ة يف 
اجلهات احلكومية التي جاءت ا�ستكماًل للمهارات 
الأر�سيفات  تنظيم  عملية  تقت�سيها  التي  الفنية 
املثلى  الأ�ساليب واملعايري  اأف�سل  احلكومية وفق 

املتبعة عاملياً.
و����س���ارك م��وظ��ف��و الأر����س���ي���ف ال��وط��ن��ي يف ور�سة 
عرفت  الوظيفي  وال��ر���س��ا  ال���ولء  ع��ن  تدريبية 
ذلك  الوظيفي  ب��ال��ولء  املق�سود  اأن  امل�����س��ارك��ني 
املوؤ�س�سة  اأه��داف  املوظف  بقبول  القوي  العتقاد 
حتقيق  اأج��ل  من  املوؤ�س�سة  م�ساعي  وهو  وقيمها، 
اأجل  من  تلقائياً  يعمل  يجعله  ما  املوظف  جن��اح 

جناحها. 
ال��ور���س��ة م��ط��وًل م��ع روؤي����ة الأر�سيف  وت��وق��ف��ت 
الوظيفي،  بالر�سا  وع��رف��ت  ور���س��ال��ت��ه،  الوطني 
الكفاءة  اأ����س�������س  وت���ن���اول���ت  ق��ي��ا���س��ه،  واأ����س���ال���ي���ب 
الوظيفية والأخالق الوظيفية، واملزايا التي تهم 

املوظف.

•• ابوظبي-وام:

ي�سعى الأر�سيف الوطني لرت�سيخ مفاهيم ال�سعادة 
لت�سبح ممار�سة وثقافة بحيث تكون مراكز تقدمي 
اخل��دم��ة ف��ي��ه م��راك��ز لإ���س��ع��اد امل��ت��ع��ام��ل��ني وتعزيز 
يقدمها على �سوء  التي  بفاعلية اخلدمات  ثقتهم 

روؤيته ور�سالته الوطنية.
ا�ستحداث  الر���س��ي��ف على  الط���ار عمل  ه��ذا  وف��ى 
اأح�����دث الأجهزة  ت�����س��م  امل��ت��ع��ام��ل��ني  اإ���س��ع��اد  ق��اع��ة 
وال����جم���ي���ات ال���ت���ي ت�����س��ه��ل ع��ل��ى ال���زائ���ر عملية 

البحث عن ت��راث وتاريخ دول��ة الإم���ارات ومنطقة 
اخلليج والو�سول اإليها يف الوثائق التاريخية التي 
وال�سور  واخل���رائ���ط  ال��وط��ن��ي  الأر���س��ي��ف  يقتنيها 
التي  املتعددة  والو�سائط  والأف��الم  الفوتوغرافية 
الأر�سيف  يف  اإل  عليها  العثور  الباحث  ي�ستطيع  ل 
البحث  اآل��ي��ات  للباحثني  القاعة  وتتيح   . الوطني 
العلمي وتتيح لهم اأجهزة احلوا�سيب التي ي�سلون 
جانب  اإىل  والوثائق  الأر�سيفية  امل��واد  اإىل  ع�ها 
اإمكانية الن�سخ وامل�سح ال�سوئي لل�سفحات العادية 
للوثائق  خمزن  القاعة  يف  يتوفر  فيما  واخلرائط 

ال��ت��اري��خ��ي��ة الأك����رث ط��ل��ب��ا من  ب��ال��وث��ائ��ق  يحتفظ 
تتيح  الباحثني وتوجد فيها حوا�سيب لوحية  قبل 
الوطني  الأر�سيف  تطبيقات  اإىل  الو�سول  للزائر 
الذكية كما تتيح له امل�ساركة يف ا�ستبيان يقي�س ر�سا 

املتعاملني من اأجل مزيد من التح�سني.
وتاتي هذه اخلطوة ان�سجاما مع روؤية قيادة الدولة 
املجتمعية  اخل��دم��ة  تعزيز  اإىل  الداعية  الر�سيدة 
الأر�سيف  بها  يلتزم  ال��ت��ي  املجتمعية  وامل�����س��وؤول��ي��ة 
ل�ستقبال  املخ�س�سة  ال��ق��اع��ة  تعد  حيث  ال��وط��ن��ي 
الباحثني مبقر الأر�سيف موئال للباحثني املهتمني 

اخلليج  ومنطقة  الإم�����ارات  دول���ة  وت����راث  ب��ت��اري��خ 
الأر�سيف  ي��وؤدي��ه  ال��ذي  ال��دور  اإىل  فريدة  واإ�سافة 
الوطني جتاههم فيما يتطلع الأر�سيف الوطني يف 
املتعاملني  اإ�سعاد  اإىل تزويد قاعة  القادمة  املرحلة 
ب�امج خا�سة من�سبة يف جهاز الكمبيوتر ت�ساعد 
الباحث يف البحث عن اأي وثائق اأو خرائط اأو اأفالم 
و�سور متاحة للجمهور، ويتيح ذلك للباحث اختيار 
اإليها عن  املادة الأر�سيفية املطلوبة بنف�سه والنظر 
لدعم  اأر�سيفية  م��واد  من  يحتاجه  ما  ون�سخ  كثب 

بحوثه وموا�سيعه.

قاعة اإ�سعاد املتعاملن بالأر�سيف الوطني موئل الباحثن

جمل�س الوزراء يعتمد نظاما اإماراتيا ملقاعد الأطفال باملركبات يقلل من الإ�سابات

دعت اجلمهور للحفاظ على البيئة حتت �سعار »الأننا نهتم«

 بلدية مدينة اأبوظبي و�سركاوؤها ينفذون املرحلة الثالثة من حملة تنظيف قاع البحر يف �ساطئ الكورني�س 

الأر�سيف الوطني ي�سهد عددًا من الأن�سطة التدريبية وزيارات تنظيم الأر�سيفات 
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•• اأبوظبي-وام: 

نظمتها  التي  املجتمع”  وحماية  المني  “ الوعي  ن��دوة  ناق�ست   
م��زي��رع��ة مبنطقة  اأب��وظ��ب��ي  يف جمل�س  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
الظفرة اأبرز مبادرات ال�سرطة التي تهدف اإىل تعزيز الوعي الأمني 
لأفراد املجتمع واحلفاظ على مكت�سبات الأمن والأمان والإرتقاء 
مب�سرية العمل  اإىل  اأف�سل امل�ستويات. ح�سر الندوة معايل اللواء 
و�سعادة  اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د   الرميثي  خلفان  حممد 
�سعيد  و�سعادة  اأبوظبي  �سرطة  عام  مدير  ال�سريفي  مكتوم  اللواء 
املواطنني  ل�سوؤون  التنفيذي  املدير  املن�سوري  ر�سا�س  بن  حممد 
�سيف  حمدان  والعقيد  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  بديوان 
الأعيان  الظفرة وعدد من  �سرطة  نائب مدير مديرية  املن�سوري 

واملواطنني ومنت�سبي ال�سرطة.
    واأ�ساد معايل القائد العام ل�سرطة اأبوظبي خالل ح�سوره الندوة 
برعاية ودعم القيادة الر�سيدة  التي اأولت اهتمامها بتعزيز الأمن 
والطماأنينة يف اإمارة اأبوظبي من خالل تبني ا�سرتاتيجية �ساملة 
موؤكدا  ال�سرطي  والأم��ن��ي   ال�سرطي  للعمل  تطويرية  وم��ب��ادرات 
تعزيز م�ساركة اجلمهور يف  لل�سرطة على   العامة  القيادة  حر�س 
تعزيز الوقاية من اجلرمية وحتمل امل�سوؤولية جتاه املجتمع ليكون 
اأبوظبي  �سرطة  اإط���الق  اإن  وق��ال  ال�سرطة.  ل��دور  مكمال  دوره���م 
�سعارها اجلديد ياأتي  جت�سيدا  لروؤية القيادة الر�سيدة موا�سلة نهج 
التطوير والتحديث وفق اأف�سل املعايري العاملية يف العمل ال�سرطي 
اأف�سل  تقدمي  يف  ال�سرطي  العمل  ر�سالة  مع  وان�سجاما  احلديث 
اخلدمات للمتعاملني و�سون مكت�سبات الوطن موؤكدا ا�ستمرارية 
العمل يف اإ�سعاد اجلمهور وتلبية احتياجاته من اخلدمات ال�سرطية 
�سرطة  تعك�س م�سرية تطور  لل�سعار دللت كثرية  اأن  واأو���س��ح     .
وال�ستقرار  الأم��ن  �سعيد  على  منجزات  من  حققته  وما  اأبوظبي 

وفق اأف�سل املعايري املتقدمة  ومواكبة امل�ستجدات  واإدخال اأحدث 
الأ�ساليب.  

ل�سعارات  تطورا  اجلديد  ال�سعار  الرميثي  ال��ل��واء  معايل  واعت� 
اأبوظبي ع� م�سريتها احلافلة باملنجزات املختلفة وجزءا  �سرطة 
من هوية اأبوظبي التي تعك�س النه�سة احل�سارية لالإمارة والقيم 
الإن�سانية النبيلة التي يتحلى بها اأبناء الإمارات وال�سمعة الطيبة 
احلكومة  روؤي��ة  مع  وين�سجم  الدولية  املحافل  يف  بها  حتظى  التي 

ال�ساملة يف حتقيق خططها وتنفيذ م�ساريعها امل�ستقبلية .
  و اأ�سار اإىل اأن �سرطة اأبوظبي م�ستمرة يف اإطالق املبادرات الهادفة 
ال�سرطي،  العمل  مب��ج��الت  وترتقي   الأمنية  امل�سرية  تعزز  التي 
مو�سحا  اأن املرحلة املقبلة �ست�سهد العديد من اجلهود التطويرية    
ال�سرطة مبا  التعاون مع  تعزيز  املجتمع على  اأف��راد  وحث معاليه 
اأف�سل  اإىل   والأم��ن��ي  ال�سرطي  العمل  الرت��ق��اء مب�سرية  ي�سهم يف 
امل�ستويات م�سيدا  بدور املجال�س  يف التعرف على مقرتحات اأفراد 
املجتمع من خالل التوا�سل املبا�سر معهم للوقوف على احتياجاتهم 

وال�ستماع اإىل اآرائهم  ومقرتحاتهم التطويرية  الهادفة .
  و اعت� اإ�سعاد املتعاملني يف مقدمة اأولويات �سرطة اأبوظبي التي 
ت�سخر اإمكانياتها من اأجل حتقيق هذه الغاية التي جت�سد خطوات 
هذا  وتر�سيخ  املجتمعية  ال�سراكة  وتعزز  اجلانب  هذا  يف  احلكومة 
موؤكدا  لديهم  الأمني  احل�س  وتنمية  املجتمع  اأف��راد  لدى  املفهوم 
موا�سلة حت�سني جودة اخلدمات التي تقدمها للمتعاملني وتعزيز 
جهود مكافحة اجلرمية حفاظا على مكت�سبات الأمن وال�ستقرار.

اأطلقتها  اأب��رز املبادرات التي    و ا�ستعر�س معايل  اللواء الرميثي 
من  بالوقاية  اخلا�سة  ا�سرتاتيجيتها  لتحقيق  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة 
���س��رط��ة اخل��ي��ال��ة وال��ت��ي �ست�سهم يف دعم  اجل��رمي��ة م��ث��ل م���ب���ادرة 
واإ�سناد مهام الوحدات ال�سرطية يف امليدان وت�سكل اإ�سافة ملنظومة 
اأبوظبي وتعزيز ال�سعور بالأمن لدى جميع فئات  اإمارة  الأمن يف 

اجلمهور«.   و اأ�ساف اإن “مبادرة دوريات الدراجات الهوائية التي 
اأطلقتها �سرطة اأبوظبي اأي�سا تعت� اإ�سافة نوعية لتح�سني الأداء 
اأمن و�سالمة املجتمع  ال�سرطية للحفاظ على  امليداين للموؤ�س�سة 
من خالل احل�سور امليداين يف كافة املواقع«.   واأكد اأهمية تعزيز 
اأفراد املجتمع للقيام بدور فاعل  امل�سوؤولية املجتمعية لدى جميع 
جتاه الق�سايا التي تعزز الطماأنينة وال�سالمة العامة” مو�سحا اأن 
املجتمع ميثل ال�سرطة .. وال�سرطة متثل املجتمع ودورها الرئي�سي 

هو احلفاظ على اأمن واأمان املجتمع.
 و اأو�سح اأن مبادرة  �سرطة اخليالة التي اأعيدت ل�سوارع ومناطق 
اإمارة اأبوظبي بعد توقف دام ع�سر �سنوات منذ انطالقها يف العام 
1974 جاءت خلدمة منظومة الأمن والوقاية من اجلرمية وبث 
فار�سا  ب60  اأبوظبي  مدينة  نطاق  يف  العمل  وب���داأت  الطماأنينة 
فر�سان  ا�ستعداد  م��وؤك��دا  اجلمهور،  ل��دى  ب��الأم��ن  ال�سعور  لتعزيز 
يف  ذل��ك  الأم��ر  تطلب  ما  متى  وامل�ساعدة  العون  لتقدمي  ال�سرطة 
اأ�سهمت  اإن مبادرة  دوري��ة ال�سعادة املرورية  املواقع كافة  .   وقال 
يف جعل الطرق اأكرث اأمنا و�سالمة ، من خالل ن�سر ثقافة اللتزام 
اإىل  لفتا   ، الطريق  م�ستخدمي  اإ�سعاد  و  وامل���رور  ال�سري  بقواعد 
الظفرة  �سرطة  مبديرية  املتنقل  ال�سعادة  �سرطة  مركز  م��ب��ادرة 
القيادة  ل��روؤي��ة  جت�سيدا  اأبوظبي،  ل�سرطة  امل�ستمر  ال�سعي  �سمن 
الر�سيدة يف تعزيز ال�سعادة لدى املجتمع الإماراتي بكافة �سرائحه 
وقطاعاته، والعمل ب�سكل م�ستمر على تعزيز ثقة اجلمهور مب�ستوى 
وجودة اخلدمات التي تقدمها �سرطة اأبوظبي. و ا�ستعر�س �سعادة 
اأبوظبي موؤ�سرات  �سرطة   ال�سريفي مدير عام  اللواء مكتوم علي 
انخفا�س الوفيات واحلوادث اجل�سيمة يف منطقة الظفرة م�سيدا 
يف   ا�سهاما  اإيجابية  ال�سرطية يف حتقيق معدلت  الأجهزة  بجهود 
الكبري  اجلمهور  ت��ع��اون  وث��م��ن  والم����ان..  الأم���ن  م�سرية  تعزيز  
لتحقيق �سراكة فاعلة  مع ال�سرطة مبا يعزز جهودها  التطويرية  

يف تر�سيخ  الأمن والمان والطماأنينة بني اأفراد املجتمع .   
لتطوير  الر�سيدة  القيادة  توجيهات  تنفيذ  على  احل��ر���س  واأك���د  
ال��ع��م��ل ال�����س��رط��ي، وتعميق ال�����س��ع��ور ب��الأم��ن والأم�����ان ب��ني اأف���راد 

املجتمع، و�سول لالإرتقاء ب�سعادة ورفاهية املجتمع .
م�سريا  اإىل اأهمية الندوة يف مناق�سة املقرتحات التطويرية البناءة  

التي ت�سب يف م�سلحة املجتمع.
  و حث ال�سريفي اأولياء الأمور على �سرورة متابعة الأبناء خالل 
العطلة ال�سيفية ومراقبة  ت�سرفاتهم وعدم  قيادة املركبات بدون 

رخ�سة واللتزام بقانون واأنظمة املرور حفاظا على �سالمتهم .    
حتقيق  من  اأبوظبي  �سرطة  مكن  الر�سيدة  القيادة  دع��م  اإن  وق��ال 
الدور  جت��اوز  وال���ذي  احل��دي��ث  ال�سرطي  العمل  يف  نوعية  ق��ف��زات 
اأفراد وموؤ�س�سات املجتمع  اأهمية التوا�سل مع  اإىل  التقليدي لفتا 
ال�سراكة  تلك  على  تركز  التي  ال�سرطية  املوؤ�س�سة  اأه��داف  لإجن��اح 

التي تنعك�س ايجابيا على  جمتمعنا.
اأبوظبي عززت من اخلدمات  �سرطة  اأن  ال�سريفي  اللواء  اأو�سح  و 
اإطالقها  الذكية والتي مت  املقدمة للجمهور من خالل اخلدمات 
خدمة  تقدمي  يف  اأ�سهمت  والتي  املتحركة،  الهواتف  ع�  م��وؤخ��را 
اأي مكان ع�  الوقت واجلهد وميكن طلبها من  متميزة تخت�سر 
اإىل اجلهود املبذولة يف كافة املجالت و�سول اإىل  اإ�سافة  الهاتف، 

اأرقى م�ستويات العمل ال�سرطي.
  وا�ستعر�س  عددا من الق�سايا  ذات ال�سلة  مبنطقة الخت�سا�س، 
موؤكدا  حر�س �سرطة اأبوظبي على توفري اأرقى اخلدمات  للجمهور 
اأفراد  امليدانية والتوا�سل مع  الدوريات  ال�سكنية ون�سر  املناطق  يف 

املجتمع مبا ي�سمن طماأنينة افراد املجتمع وحماية مكت�سباتهم.
الندوة  ح�سور  من  الظفرة  منطقة  مواطنو  اأ���س��اد  جانبهم  من    
م�سرية  تعزيز  يف  اأبوظبي  �سرطة  تبذلها  التي  الكبرية  باجلهود 
املتقدمة  املعايري  باتباع اف�سل  الأم��ن والأم��ان  ابوظبي يف  �سرطة 

التي انعك�ست على  م�سريتها التطويرية والتحديثية.
احل�سور  جانب  من  مو�سعة  ونقا�سات  ح���وارات  ال��ن��دوة  و�سهدت    
وتفاعل  املجتمع   اأف���راد  تهم  وال��ت��ي  امل��ط��روح��ة  املوا�سيع  ملختلف 
احل�سور ايجابيا  مع �سرطة اأبوظبي وخدماتها التطويرية  التي 
حفظ  ملتطلبات  ال�ستجابة  حتقيق  يف   متيزها  ا�ستمرار  يف  ت�سب 
الأمن وال�ستقرار والوقاية من اجلرمية والت�سدي لها  باأ�ساليب  
حديثة، وت�سمنت الندوة الت�سجيل يف مبادرة كلنا �سرطة مبا يعزز 
اللواء  ال�سرطة واملجتمع.   و زار معايل  من توطيد العالقة بني 
حممد خلفان الرميثي القائد العام ل�سرطة ابوظبي يرافقه �سعادة 
معر�س  اأبوظبي  �سرطة  ع��ام  مدير  ال�سريفي  علي  مكتوم  ال��ل��واء 
�سرطة  مديرية  تقيمه  وال���ذي  اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 

الظفرة مبهرجان ليوا ملزاينة الرطب.
اأطلقت  التي  ال�سرطية  امل��ب��ادرات  عن  �سرح  اإىل  الرميثي  ا�ستمع  و 
على هام�س املهرجان لتعزيز خدماتها للجمهور، واطلع على دورية 
اأكرث  يف  ال�سرطية  اخلدمات  تقدمي  يف  كفاءتها  وم��دى  “رمال” 
و  الدورية  .. و�ساهد فيلما عن عمل  ال�سحراوية وع��ورة،  املناطق 
قدرتها على التعامل مع خمتلف البيئات الوعرة و و�سولها ملناطق 
لتقدمي  لها  ال��و���س��ول  لل�سحراء  ال��ع��اب��رة  ال�����س��ي��ارات  ك��اف��ة  تعجز 
على  اطلع  كما  املطلوبة.  وال��ك��ف��اءة  اجل���ودة  و  بال�سرعة  امل�ساعدة 
مبادرة دورية ال�سعادة ل�سرطة اأبوظبي ودورها يف اإ�سعاد اجلمهور 
اأف��رزت مركز �سرطة  متنقال  لتقدمي اخلدمات كافة التي  والتي 

توفرها خمتلف املراكز .
  وقدم العقيد حمدان �سيف املن�سوري نائب مدير مديرية �سرطة 
الظفرة  ل�سوؤون املراكز درعا تذكاريا لكل من معايل القائد العام 
مثمنا  اب��وظ��ب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  و���س��ع��ادة  اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة 
جهودهما يف النهو�س ب�سرطة اأبوظبي و دعمهما ملختلف املبادرات 

التي تخدم املواطن و �سيوف المارات.

•• الظفرة -الفجر:

ب��ل��دي��ة م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة ح��م��ل��ة توعوية  ن��ظ��م��ت 
للوقاية من الجهاد احلراري، على م�ستوى مدن 
ليوا،  وم��دي��ن��ة  زاي���د،  مدينة  م��ن  ك��ل  يف  املنطقة، 
ال�سلع،  ومدينة  غياثي،  ومدينة  امل��رف��اأ،  ومدينة 
وم��دي��ن��ة دمل����ا. ت�����س��م��ن��ت احل��م��ل��ة ال��ت��ف��ت��ي�����س على 
مواقع البناء والن�ساء للتاأكد من توفري متطلبات 
الوقاية من احلر والتي ت�سمل توفري مناطق راحة 
ال�سرب ومعدات  للعمال وكميات من مياه  مظللة 
بلغة  توعية  حملة  ذل��ك  تلى  الأول��ي��ة،  الإ�سعافات 
التعر�س  اأعمالهم  تتطلب  التي  للعمال  الوردو 
العمل.  مواقع  يف  طويلة  لفرتات  ال�سم�س  لأ�سعة 

وق���د رك���زت احل��م��ل��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��وع��ي ال�سحي 
لدى العامل باأنواع املخاطر الناجتة عن التعر�س 
واأهم  طويلة،  لفرتات  املرتفعة  احل��رارة  لدرجات 
ب���الإج���ه���اد احل������راري بغر�س  م��ظ��اه��ر الإ����س���اب���ة 
ت�سجيعهم على اتخاذ الإجراءات ال�سليمة لتجنب 

المرا�س الناجتة عن الجهاد احلراري.
امل�ساريع  مل��دراء  تدريب  بعقد  البلدية  قامت  كما   
التدريب  ت��ن��اول  وامل��ه��ن��د���س��ني وامل�����س��رف��ني، ح��ي��ث 
العاملني  ل��ه��ا  يتعر�س  ال��ت��ي  ب��امل��خ��اط��ر  ال��ت��وع��ي��ة 
اأثناء عملهم يف احلر واأنواع الإ�سابات الناجمة عن 

التعامل مع هذه احلالت  العمل يف احلر وكيفية 
ل��ه��ا. ومت تو�سيح  الأول���ي���ة  الإ���س��ع��اف��ات  وت��ق��دمي 
 TWL احل���راري  الج��ه��اد  موؤ�سر  قيا�س  كيفية 
املوؤ�سر  و�سول  عند  اتخاذها  ال��واج��ب  الإج����راءات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة.  ك��م��ا مت �سرح  اىل درج�����ات اخل���ط���ورة 
واجبات �سركات اخلا�سة بتطوير برنامج لالإجهاد 
احلراري ي�سمل توعية وتدريب املوظفني وتوفري 
مناطق راحة منا�سبة وتوفري مياه ال�سرب وتوفري 
برنامج  و���س��ع  وك��ذل��ك  املنا�سب  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام 

للتفي�س والتدقيق على هذه املتطلبات.

العالقات  اإدارة  مدير  الهاملي  �سامل  حمد  وق��ال 
من  الوقاية  حملة  تنظيم  اإن  والإت�����س��ال،  العامة 
الإج���ه���اد احل�����راري، ت��اأت��ي مب�����س��ارك��ة ع���دة جهات 
الدارة  وا�سرتاتيجية  املجتمعية  امل��ب��ادرات  �سمن 
كافة  ل���دى  ال�سحي  ال��وع��ي  ون�����س��ر  ل��دع��م  العليا 
اأعمالها  تتطلب  التي  الفئة  خا�سة  املجتمع  فئات 

التعر�س لأ�سعة ال�سم�س. 
تنظيم  ال�سيف  ف�سل  خ���الل  ي��ت��م  ب��اأن��ه  واأ����س���اف 
لن�سر  والتثقيفية  التوعوية  ال�امج  من  �سل�سلة 
يف  العاملني  خا�سة  العمال  ب��ني  ال�سحي  ال��وع��ي 

مواقع الإن�ساءات وغريها من املواقع التي يتعر�س 
يحدث  حيث  مبا�سر  ب�سكل  لل�سم�س  العامل  فيها 
ف��ق��دان اجل�����س��م كمية  نتيجة  الج���ه���اد احل�����راري 
كبرية من ال�سوائل والمالح عند التعر�س للجو 
�ساق  ب��ذل جمهود  مل��دة طويلة، خا�سة عند  احل��ار 
مما يوؤدي اإىل ا�سطراب يف وظائف اجل�سم. وتتمثل 
احلراري  لالإجهاد  العامة  العالمات  اأو  الأعر�س 
وبرودة  �سحوب  مع  وال��ع��رق  والغثيان  ال�سداع  يف 
باجل�سم وتقل�س واأمل يف الع�سالت بالإ�سافة اإىل 
�سعف عام مع �سرعة النب�س والتنف�س واإ�سراب يف 

الروؤية مع انخفا�س معدل �سغط الدم.
 وتتمثل طرق الوقاية من الجهاد احلراري جتنب 
الظهرية  وق��ت  خا�سة  ال�سم�س  لأ�سعة  التعر�س 
خفيفة  مالب�س  وارت��داء  الراأ�س  غطاء  وا�ستخدام 
املاء،  ف�سفا�سة ذات لون فاحت، والإكثار من �سرب 
اإىل  بالإ�سافة  الراحة  من  منتظمة  اأق�ساط  اأخ��ذ 

تناول الوجبات ال�سحية.
وتاأتي احلملة تزامناً مع تنفيذ قرار وزارة العمل 
حتى  ي�ستمر  وال��ذي  الظهرية  وق��ت  العمل  لوقف 
حيث  امل��ق��ب��ل،  �سبتم�  �سهر  م��ن  ع�سر  اخل��ام�����س 
مي��ن��ع ت���واج���د ال��ع��م��ال يف امل��ن��اط��ق امل��ف��ت��وح��ة من 
ال�����س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ع�����س��رة وال��ن�����س��ف ظ��ه��راً وحتى 

الثالثة ظهراً. 

•• اأبوظبي -وام: 

للمجل�س  ال����ع����ام����ة  الأم������ان������ة  ب���ح���ث���ت 
وال�سفارة  اأب��وظ��ب��ي  لإم�����ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال���ه���ول���ن���دي���ة ل�����دى ال����دول����ة ع������ددا من 
امل�سرتك، و�سبل  ذات الهتمام  املوا�سيع 
اأبوظبي  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز 
ه���ول���ن���دا واأوج��������ه ال���ت���ع���اون وجم�����الت 
التن�سيق يف عدد من املجالت، واإمكانية 
ال��ق��ائ��م��ة يف خمتلف  ال���ف���ر����س  ت��ع��زي��ز 
توثيق  يف  ت�����س��ه��م  وال���ت���ي  ال���ق���ط���اع���ات، 
العالقات القت�سادية وتنميتها بال�سكل 

الذي يخدم امل�سلحة امل�سرتكة.
ج���اء ذل���ك خ���الل ل��ق��اء ���س��ع��ادة الدكتور 
الأمانة  ع��ام  مدير  النيادي،  مطر  فهد 
ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة 
اأبوظبي يف مكتبه مبقر الأمانة العامة، 

���س��ع��ادة ل��و���س��ي��ل م��ريك�����س ن��ائ��ب��ة رئي�س 
�سفارة  يف  اقت�سادية  وم�ست�سارة  البعثة 
اأ�ساد  وقد  الدولة.  لدى  هولندا  مملكة 
�سعادة الدكتور فهد النيادي بالعالقات 
ال��را���س��خ��ة وامل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي جت��م��ع دولة 
واململكة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 
الهولندية، و�سرورة العمل على تطوير 
الفر�س  وتعزيز  القت�سادية  العالقات 
اإىل  اإ�سافة  اجلانبني،  بني  ال�ستثمارية 
ال��ت��ع��اون يف جم���الت احل��وك��م��ة وو�سع 
النيادي  وحت������دث  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ات. 
ع���ن ال��ت��ق��دم والزده�������ار ال���ذي���ن حتققا 
احلكيمة  ال���ق���ي���ادة  ظ���ل  يف  ب���اأب���وظ���ب���ي 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
اهلل  – حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب   –
نائب  بوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 

واملكانة  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 
التي حتظى بها الإم��ارة على امل�ستويني 
الإقليمي والدويل، ومتيزها يف خمتلف 
الدكتور  م  وق����درّ وال��ق��ط��اع��ات.  امل��ج��الت 
امل��ه��ام والأعمال  ح���ول  ���س��رح��اً  ال��ن��ي��ادي 
العامة للمجل�س  التي تقوم بها الأمانة 
والدور  لها،  التابعة  واملكاتب  التنفيذي 
ال���رائ���د ال����ذي ت��ق��وم ب��ه ل��دع��م املجل�س 
التي  الأدوار  اأهمية  م��وؤك��داً  التنفيذي، 
الأمانة  وق��ط��اع��ات  م��ك��ات��ب  ب��ه��ا  ت��ق��وم 
الت�����س��ال احلكومي  ك��م��ك��ت��ب  ال��ع��ام��ة؛ 
ال�سمعة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ي��ع��م��ل  وال�������ذي 
الإعالمية البارزة التي حققتها الإمارة، 
املتحققة  املنجزات  على  ال�سوء  واإل��ق��اء 
بجميع القطاعات، اإ�سافة ملكتب برنامج 
ن�سر  يف  ي�سهم  وال��ذي  للتميز،  اأبوظبي 
را�سخاً  منهجاً  احلكومي  التميز  ثقافة 

يف منظومة العمل احلكومي يف الإمارة.
العامة  الأم�����ان�����ة  ع�����ام  م���دي���ر  واأ������س�����ار 
اخلطط  اإىل  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ل��ل��م��ج��ل�����س 
عليها  تعمل  التي  امل�ستقبلية  التنموية 
حكومة اأبوظبي، والتي �ستعمل على دفع 
والقت�سادية  الب�سرية  التنمية  عجلة 
والج��ت��م��اع��ي��ة يف الإم�����ارة. م��ن جانبها 
اأك����دت ���س��ع��ادة ل��و���س��ي��ل م��ريك�����س متانة 
العالقات بني البلدين يف جميع املجالت، 
م�سرية اإىل اأنها عالقة تاريخية متميزة 
معربة عن اعتزازها بكون دولة الإمارات 
من اأهم ال�سركاء التجاريني لهولندا يف 
املنطقة. واأبدت �سعادتها اإعجابها بخطة 
اعتماد  يف  ت��ف��رده��ا  وم�����دى  اأب���وظ���ب���ي، 
ال�امج املالئمة للو�سول اإىل الأهداف 
م�سيفة  القطاعات،  جميع  يف  امل��رج��وة 
اأنها تعد نهجاً تنموياً ناجحاً لعتمادها 

وال�����س��ام��ل��ة يف  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  ع��ل��ى 
لو�سيل  اأ���س��ارت  كما  امل��ج��الت.  خمتلف 
تويل  ب��الده��ا  حكومة  اأن  اإىل  مريك�س 
م�����س��األ��ة ت��ط��وي��ر ع��الق��ات��ه��ا م��ع حكومة 
اأب���وظ���ب���ي اأه��م��ي��ة خ��ا���س��ة، م��ع��ت���ة اأن 
ال���زي���ارات ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ال��ع��دي��د من 
ال��������وزراء ب��ح��ك��وم��ة ه���ول���ن���دا وال���وف���ود 
ب�سكل م�ستمر  اأبوظبي  اإىل  القت�سادية 
اأملها  ع��ن  م��ع���ة  ال��ت��وج��ه  ه���ذا  تعك�س 
وال�ستفادة  ال��ت��وا���س��ل  ت��ع��زي��ز  ي��ت��م  ب���اأن 
تنمية  ت�����س��ه��م يف  ال���ت���ي  ال���ف���ر����س  م����ن 
خمتلف املجالت وتطويرها، وفتح اآفاق 
القت�سادية  ال�����س��راك��ات  لتقوية  اأو���س��ع 
وال��ت��ج��اري��ة وت��ب��ادل اخل����ات يف جمال 
ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة. واأب�����دت ن��ائ��ب��ة رئي�س 
البعثة الهولندية رغبتها يف عقد لقاءات 
مع عدد من اجلهات يف حكومة اأبوظبي، 

بتطوير  املتعلقة  امل�سائل  لبحث  وذل��ك 
ال��ع��الق��ات الق��ت�����س��ادي��ة امل�����س��رتك��ة بني 
حميد  من  كل  اللقاء  ح�سر  اجلانبني. 
الت�سال  مكتب  مدير  املن�سوري  �سعيد 

للمجل�س  ال��ع��ام��ة  ب��الأم��ان��ة  احل��ك��وم��ي 
التنفيذي، و�سعيد حممد ر�سول خوري 
مبكتب  والل��ت��زام  احلوكمة  اإدارة  مدير 
ال�����س��وؤون ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ، ف��ي��م��ا رافق 

�سعادة نائبة رئي�س البعثة لدى الدولة، 
اأ����س����ن م�ست�سار  ف���ان  م��ون��ي��ك  ���س��ع��ادة 
اقت�سادي وجتاري اأول يف �سفارة هولندا 

لدى الدولة.

ندوة  الوعي الأمني وحماية املجتمع يف الظفرة تناق�س جهود �سرطة اأبوظبي يف تعزيز الأمن والأمان

بلدية منطقة الظفرة تنظم حملة للوقاية من الجهاد احلراري 

»المانة العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي« وال�سفارة الهولندية تبحثان العالقات الثنائية

•• دبي-الفجر:

اإمييل   « ب��ع��ن��وان  م��ب��ادرة  العمالية   الق�سايا  ق�سم  اأط��ل��ق 
بريد  اإن�����س��اء  يف  امل���ب���ادرة  ه���ذه  وتتمثل   ،« ���س��اع��ة  ن�سف  يف 
Labourcases@dc.gov.( بعنوان  اإل��ك��رتوين 

ae( م�سرتك بني روؤ�ساء ال�سعب بق�سم الق�سايا العمالية 
املحامون واخل���اء وعمالء ق�سم  ال�سادة  ي�ستطيع  بحيث 
الق�سايا العمالية التوا�سل مع اأي �سعبة يف الق�سم وتقدمي  
اإىل  املالحظات وال�سكاوى ومتابعة طلباتهم دون احلاجة 
مراجعة املحكمة.  حيث يتوىل رئي�س �سعبة الق�سايا الكلية 
الواردة  الر�سائل  متابعة  مطر  ح�سن  عبدالرحمن  ال�سيد 

وا�ستف�سارات  طلبات  على  وال��رد  الإلكرتوين  ال�يد  على 
خالل  �ساعة  ن�سف  تتجاوز  ل  ف��رتة  يف  العمالء  و�سكاوى 
مطر  ح�سن  عبدالرحمن  واأ���س��ار  الر�سمية.  العمل  اأوق��ات 
فتح  اإىل  تهدف  امل��ب��ادرة  اأن  الكلية  الق�سايا  �سعبة  رئي�س 
العمالية  الق�سايا  ق�سم  م��ع  التوا�سل  ق��ن��وات  م��ن  امل��زي��د 
وتقليل  العمالية  اخلدمات  �سالة  على  ال�سغط  وتخفيف 
اإج���راءات  وت�سريع  تطوير  يف  وامل�ساهمة  امل��راج��ع��ني  ع��دد 
العمل يف الق�سم، حيث بداأ الق�سم بالعمل لهذه املبادرة يف 
التا�سع من �سهر يوليو اجلاري، وت�ستقبل ال�سعبة ع�سرات 
الر�سائل يوميا ويتم الرد عليها يف فرتة ل تتجاوز الن�سف 

�ساعة.

ق�سم الق�سايا العمالية يطلق مبادرة “اإمييل يف ن�سف �ساعة” لت�سهيل الإجراءات على املتعاملن
•• ال�صارقة-وام: 

اختتمت مدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية فعاليات 
���س��ارك فيها 65 ط��ف��ال من  ال��ت��ي  ال����رتاث  “ ق��اف��ل��ة 

اأ�سحاب الهمم واإخوانهم.
تاأتي الفعاليات - التي ا�ستمرت اأ�سبوعا كامال - �سمن 
بالدي  �سيف  ال�سيفية  لالأن�سطة  الوطني  ال�نامج 
الذي تنظمه الهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة 
اأغ�سط�س  اإىل17  اجل���اري  يوليو   15 م��ن  ال��ف��رتة  يف 

املقبل.
الور�س  م��ن  ع���ددا  ال����رتاث  ق��اف��ل��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ت�سمنت 
املنت�سبني  تدريب  بهدف  فنية”  “مل�سات  ور�سة  اأهمها 

جانب  اإىل  الرتاثية  اليدوية  والأ���س��غ��ال  الر�سم  على 
اأ�سحاب  خاللها  يتعلم  التي  املاهر”  “الطباخ  ور�سة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سعبي  الطبخ  ف��ن��ون  واإخ��وان��ه��م  الهمم 
ور�سة عامل التكنولوجيا التي تقدم درو�سا يف الت�سميم 

الرتاثي عن طريق احلا�سوب.
الهمم  اأ���س��ح��اب  جلنة  رئي�س  الفار�سي  م��رمي  وق��ال��ت 
للخدمات  ال�سارقة  مدينة  يف  ال�سيفي  املركز  م�سرف 
الفعاليات  ا�ستهدفنا من خالل هذه  لقد   : الإن�سانية 
والتمتع  املجتمع  يف  الإع���اق���ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���س  دم���ج 
من  امل��ت��ط��وع��ني  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����س��ي��ف��ي��ة  بعطلتهم 
مع  التعامل  فنيات  على  وتدريبهم  امل��ج��الت  خمتلف 

اأ�سحاب الهمم .

ال�سارقة للخدمات الإن�سانية تختتم فعاليات » قافلة الرتاث « 
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عربي ودويل

التو�سط لرتتيب زيارة  العام حللف �سمال الأطل�سي  عر�س الأمني 
اأمل��ان اإىل ق��وات يف قاعدة جوية تركية يف حماولة ملعاجلة  مل�سرعني 

خالف بني البلدين يعرقل عمليات قتال تنظيم داع�س الإرهابي .
اأع��ل��ن��ه الأم����ني ال��ع��ام للحلف ين�س  ي��اأت��ي ع��ر���س ال��و���س��اط��ة ال����ذي 
القت�سادية  ال��ت��داع��ي��ات  لتخفيف  اأن��ق��رة  �سعت  بينما  �ستولتن�ج 
ل��ل��خ��الف م��ع ب��رل��ني ب��ال��ت��خ��ل��ي ع��ن م��ط��ل��ب ب����اأن ت�����س��اع��د اأمل��ان��ي��ا يف 
قد  اإنها  تركيا  تقول  التي  الأملانية  ال�سركات  مئات  ب�ساأن  التحقيق 

تكون لها �سالت بالإرهاب.
الرئي�س  ي�سنها  حملة  م��ن  م��ت��زاي��د  ن��ح��و  ع��ل��ى  قلقة  اأمل��ان��ي��ا  وب��ات��ت 
اإردوغ��ان على املعار�سة منذ حماولة النقالب  الرتكي رجب طيب 
العام املا�سي وزادت املخاوف باعتقال �ستة ن�سطاء، بينهم اأملاين، هذا 
ال�ملان  يف  لأع�ساء  ال�سماح  تركيا  برف�س  التوتر  ال�سهر.وت�ساعد 
ولأ�سباب  جويتني.  قاعدتني  يف  متمركزين  جنود  ب��زي��ادة  الأمل���اين 
تاريخية يتلقى اجلنود الأملان الأوامر من ال�ملان وت�سر برلني على 

اإتاحة زيارة امل�سرعني للجنود.
على  احلملة  يف  م�ساركني  جنود  نقل  اإىل  بالفعل  اأملانيا  ذل��ك  ودف��ع 
الدولة الإ�سالمية من قاعدة اإجنريليك يف تركيا اإىل الأردن. واأثار 
خطر نقل املزيد من اجلنود قلقا �سديدا لدى حلف الأطل�سي ودفعه 

الآن اإىل التدخل.

جاء يف افتتاحية �سحيفة النيويورك تاميز اأن البيت الأبي�س يوا�سل 
ترامب  دون��ال��د  الرئي�س  بني  املعلن  غري  النقا�س  اأن  على  الإ���س��رار 
والرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني خالل قمة جمموعة الع�سرين 
يف اأملانيا مل يكن �سيئاً خا�ساً. ولكن التاريخ يدل على اأن من النادر 
اأن يجتمع روؤ�ساء اأمريكيون مع زعماء اآخرين خ�سو�ساً اإذا ما كانوا 
خ�سوماً، وجهاً لوجه، مع قليل من التح�سري ومع عدم ح�سور اأي 
ممثل اأمريكي. والجنذاب الفريد من ال�سيد ترامب لل�سيد بوتني، 

هو طبعاً، �سبب اإ�سايف يدعو اإىل القلق. 
وقالت ال�سحيفة اإن اللقاء ح�سل يف ال�سابع من يوليو على هام�س 
الرئي�س  واأن  وزوجاتهم،  الع�سرين  جمموعة  زعماء  ح�سره  ع�ساء 
ترامب  وق��ال  بوتني.  مع  للتحدث  متوجهاً  غ��ادر مقعده  الأمريكي 
اأنها  اأخرى افرت�ست  تقارير  15 دقيقة، لكن  ا�ستمرت  املحادثة  اإن 
ا�ستمرت �ساعة. ويف وقت �سابق من النهار، عقد الرجالن اجتماعهما 
وزير  وح�سره  �ساعتني  نحو  ا�ستمر  ال��ذي  الأول،  الر�سمي  الثنائي 
�سريغي  ال��رو���س��ي  اخل��ارج��ي��ة  ووزي���ر  تيلر�سون،  ريك�س  اخل��ارج��ي��ة 

لفروف، ومرتجم من كل جانب. 

ال�سمالية  كوريا  بها  تقوم  ا�ستعدادات  ب�ساأن  اأم�س  التكهنات  ازدادت 
احلرب  انتهاء  ذك��رى  مع  يتزامن  جديد  �ساروخي  اختبار  لإج���راء 
اأول اختبار ناجح ل�ساروخ  اأ�سابيع فقط على اجرائها  الكورية، بعد 
بال�ستي عابر للقارات يحذر خ�اء من قدرته على بلوغ ولية األ�سكا 
نقال  جنوبية  وكورية  اأمريكية  اإعالمية  تقارير  الأمريكية.واأفادت 
عن م�سوؤولني يف ال�ستخبارات واجلي�س اأنه مت ر�سد حترك ملركبات 

حتمل معدات اإطالق �سواريخ.
ال��ت��ي ح��ذر م�����س��وؤول��ون يف ك��ل من  اأن التجربة  ال��ت��ق��اري��ر  واأ���س��اف��ت 
ميكن  للقارات  عابر  ل�ساروخ  يكون  قد  اأنها  من  و�سيول  وا�سنطن 
اأن يتزامن مع الذكرى الرابعة وال�ستني لنتهاء احلرب الكورية يف 
27 يوليو.حتتفل كوريا ال�سمالية التي متلك �سالحا نوويا يف هذا 
التاريخ بذكرى يوم الن�سر.ول تزال الكوريتان عمليا يف حالة حرب 
اذ انتهى النزاع الذي ا�ستمر ثالثة اأعوام باتفاق لوقف اإطالق النار، 
الر�سمية  يونهاب  اأنباء  وكالة  كاملة.ونقلت  �سالم  مبعاهدة  ولي�س 
عن م�سوؤول كوري جنوبي قوله اإنه مت ب�سكل م�ستمر ر�سد مركبات 
ت�ستخدم كناقالت-نا�سبات-قاذفات حتمل قاذفات �سواريخ بال�ستية 

عابرة للقارات يف مقاطعة بيونغان ال�سمالية.

عوا�صم

برلني

وا�شنطن

�شيول

�سائق �ساحنة املهاجرين يف تك�سا�س 
يواجه الإعدام

•• وا�صنطن-وكاالت:

وجهت ال�سلطات الأمريكية، التهام ل�سائق �ساحنة عرث عليها متوقفة يف 
وبرزت   10 اإىل  ال�سحايا  ع��دد  ارتفع  فيما  باملهاجرين،  مكد�سة  تك�سا�س 

تفا�سيل جديدة حول معاناتهم.
ووجهت جليم�س ماثيو براديل جونيور تهمة نقل مقيمني غري �سرعيني، 

وعقوبتها ال�سجن مدى احلياة وميكن اأن ت�سل اإىل الإعدام.
الناجني  اأجراها املحققون مع  اتهامهم على مقابالت  وا�ستند املدعون يف 
200 �سخ�س مكد�سني  الذين �سردوا وقائع رحلة �سعبة، حيث كان نحو 
يف مقطورة بنظام ت�يد معطل ونظام تهوئة غري فعال، م�سافرين يف اأوج 
اأغمي  التنف�س فيما  البع�س �سعوبة يف  تك�سا�س.وواجه  ال�سيف يف  ح��رارة 
اإن جزءاً من رحلته  اأحد املهاجرين  ال�سلطات. وقال  اآخرين، بح�سب  على 

كان على ما يبدو حتت حماية كارتل زيتا�س القوي يف املك�سيك.
يف  ال�سحايا  اأح���د  وف���اة  بعد  قتلى   10 اإىل  ال�سحايا  ح�سيلة  وارت��ف��ع��ت 
�سربات  من  العالج  يتلقون  امل�ست�سفيات  يف  الع�سرات  يزال  ول  امل�ست�سفى. 
ال�سحايا  جن�سيات  كافة  ع��ن  ال�سلطات  تك�سف  وال��ت��ج��ف��اف.ومل  ال�سم�س 
اجلن�سية  يحملون  منهم  ع��دداً  لكن  اأهاليهم،  اإب��الغ  بانتظار  واأ�سمائهم، 
املك�سيكية والغواتيمالية، بح�سب تقارير.وعرث على املهاجرين يف مقطورة 
اأنطونيو بولية تك�سا�س، على بعد  �ساحنة يف �ساعة مبكرة الأح��د يف �سان 
م�سافة �ساعتني بال�سيارة عن احلدود الأمريكية املك�سيكية، عندما اقرتب 

اأحدهم من موظف يف متجر ووملارت طالباً املاء.
�سخ�ساً   38 على  ع��رثت  التي  بال�سرطة  ات�سل  ثم  امل��اء  له  املوظف  وق��دم 

مكد�سني يف املقطورة.

�سي�ستقبلها اليوم يف ق�سر االليزيه:

هذا ما �ستطلبه النجمة ريهانا من اإميانويل ماكرون...!

مقتل ثمانية مدنيني بق�سف على غوطة دم�سق 

ترامب: برنامج م�ساعدة ف�سائل املعار�سة ال�سورية خطري  

ماكن ي�سارك يف الت�سويت على اإلغاء اأوباماكري 
اجلمهوري حتمل ان�سقاق اكرث من ع�سوين. ومبا ان الت�سويت يف جمل�س 
يف  مف�سلية  ماكني  م�ساركة  ف��ان  ح�سوريا  ال  يكون  ان  ميكن  ل  ال�سيوخ 
اأ�سري احلرب  ان  املا�سي  اعلن ال�سبوع  الثالثاء.وكان مكتب ماكني  جل�سة 
ال�سابق واملر�سح اجلمهوري لالنتخابات الرئا�سية يف 2008 والبالغ حاليا 
80 عاما م�ساب ب�سرطان يف الدماغ.والربعاء قال م�ست�سفى مايو كلينيك 
ان ال�سناتور اجلمهوري خ�سع قبل ا�سبوع من ذلك لعملية جراحية لزالة 
“اخلرثة  ان  الفحو�سات  اظ��ه��رت  وق��د  الي�سرى  عينه  ف��وق  دم��وي��ة  خ��رثة 
الدبقي،  الأروم��ي  ال��ورم  با�سم  اأويل يعرف  الدموية مرتبطة بورم دماغي 
وهو اأحد انواع �سرطان الدماغ.واأ�ساف البيان ان ال�سناتور وعائلته يراجعان 
اخليارات العالجية املتاحة، م�سريا اىل ان اخليار العالجي الجنح قد يكون 

مزيجا من العالج الكيميائي والعالج بالأ�سعة.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اأعلن ال�سناتور الأمريكي جون ماكني  انه وعلى الرغم من ت�سخي�س ا�سابته 
على  الت�سويت  جل�سة  يف  �سي�سارك  امل��ا���س��ي،  ال���س��ب��وع  ال��دم��اغ  يف  ب�سرطان 
يتمتع  ل  حيث  ال�سيوخ  جمل�س  يف  ال�سحية  للرعاية  اوباماكري  نظام  اإلغاء 

اجلمهوريون ال باأكرثية 52 مقعدا من ا�سل 100.
العودة غدا  ال�س�  بفارغ  “ال�سناتور ينتظر  ان  بيان  وقال مكتب ماكني يف 
اىل جمل�س ال�سيوخ المريكي ملوا�سلة عمله على قوانني مهمة ومن بينها 
ا�سالح نظام الرعاية ال�سحية وقانون تفوي�س الدفاع الوطني والعقوبات 

اجلديدة على رو�سيا وايران وكوريا ال�سمالية«.
امل��ئ��ة ل مي��ك��ن للمع�سكر  ال�����س��ي��وخ  اع�����س��اء جمل�س  52 م��ن  ام��ت��الك��ه  وم���ع 

•• عوا�صم-اأ ف ب:

دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ب��رر 
ت�������رام�������ب ق�������������راره و�������س������ع حد 
مل�ساعدة  الأم����ريك����ي  ل��ل���ن��ام��ج 
باأن  ال�����س��وري��ة  امل��ع��ار���س��ة  ف�سائل 
ه����ذا ال����ن���ام���ج ���س��خ��م وخطري 

وغري فعال.
ثالثة  بعد  ترامب  تعليق  وي��اأت��ي 
اأي���ام على اع���الن اجل���رال توين 
ال���ق���وات اخلا�سة  ق��ائ��د  ت��وم��ا���س 
اأوق���ف���ت  ب������الده  ان  الم����ريك����ي����ة 
منذ  امل�ستمر  ب��ال���ن��ام��ج  العمل 

اربع �سنوات. 
بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة  وكانت 
اتخذ  ك�����ان  ت����رام����ب  ان  اأوردت 

القرار بذلك قبل �سهر.
واأكد توما�س ان القرار مل يتخذ 
لإر�ساء رو�سيا احلليفة الرئي�سية 
للنظام ال�سوري من اجل التو�سل 
امل�ستمر  للنزاع  ت�سوية  اىل  معها 
منذ اكرث من �ست �سنوات. اإل اأن 
ن�سرت  بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة 
امي�س الأول الثنني مقال حول 
م�سوؤولني  ع���ن  ن��ق��ال  امل���و����س���وع 
هويتهم  ع���ن  ال��ك�����س��ف  رف�������س���وا 
بعنوان “التعاون مع رو�سيا ا�سبح 
ا�سرتاتيجية  يف  ا�سا�سية  نقطة 

ترامب اإزاء �سوريا«.
ورد ترامب على تويرت “وا�سنطن 
بو�ست التي ا�سرتاها مالك موقع 
امازون لفقت وقائع حول قراري 
طائلة  مل����دف����وع����ات  ح�����د  و�����س����ع 

اأنحاء العامل .
   ويف يناير املا�سي، ظهرت الفتاة 
ال�سقية يف طقم وقور وهي تعطي 
ال��ري��ا���س��ي��ات مبدر�سة  درو���س��ا يف 
واح���دة من  م���الوي،  ابتدائية يف 

اأفقر بلدان العامل.
“ريرى”  م��وؤ���س�����س��ة  اق���رتب���ت     
م��ن ال�����س��راك��ة ال��ع��امل��ي��ة م��ن اأجل 
ال���ت���ع���ل���ي���م، ج��م��ع��ي��ة ت��ع��م��ل على 
لالأطفال،  التعليم  فر�س  توفري 

من  دول���ة   65 يف  فعليا  وتن�سط 
ريهانا  واأ�سبحت  الثالث.  العامل 

�سفرية للجمعية.
   ان �سوت ريهانا حا�سم يف هذه 
ال�سنة التاريخية للتعليم العاملي، 

رئي�سة  ج��ي��الرد،  جوليا  �سرحت 
ال�سراكة العاملية من اأجل التعليم، 
رفع  ال��ع��امل  زع��م��اء  على  ويتعني 
التحدي وتلبية احتياجات 260 
حاليا  ي�سلكون  ل  ط��ف��ل  م��ل��ي��ون 

•• الفجر –
 خرية ال�صيباين

»م���رح���ب���ا، اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون، 
ب�سندوق  ف��رن�����س��ا  ���س��ت��ل��ت��زم  ه���ل 
كان هذا �سوؤال ريهانا  التعليم؟”، 
على تويرت يف �سهر يونيو املا�سي، 
هة اإىل  من بني ر�سائل اأخرى موجرّ
با�سم  امل��ت��ح��دث  �سي�ت  �ستيفن 
وج�سن  الأمل���ان���ي���ة،  امل�����س��ت�����س��اري��ة 
الكندي،  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ت����رودو 
الرئي�س  م���اك���ري  وم��اوري�����س��ي��و 

الأرجنتيني.
للمطربة  ال���س��ت��ج��اب��ة  مت���ت     
جدول  وح�سب  بربادو�س،  ا�سيلة 
فاإن  الفرن�سي،  الرئي�س  اأع��م��ال 
اإميانويل ماكرون �سي�ستقبلها يف 
الربعاء،  ال��ي��وم  الل��ي��زي��ه  ق�سر 
باملطرب  لقائه  م��ن  ي��وم��ني  بعد 
الأي���رل���ن���دي ب���ون���و، ع�����س��و فرقة 

ملو�سيقى الروك.  U2
���س��ت��ت��ح��دث ريهانا  م����اذا  ف��ع��ن     
م��ع اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون؟ ه��ل عن 
هندامها من الالتك�س كممر�سة 
يف فيلم “فالرييان”؟ ام عن لون 
اظ��اف��ره��ا ال��ف��احت ال���ه���ادئ الذي 
عن  ام  الن�سائية؟  املجالت  اأذه��ل 
ا�ستقطاب  او  اجلديد؟  �سديقها 
بلوزات  اىل  م���اك���رون  ب��ري��ج��ي��ت 

فنتي اك�س بوما؟
�ست�سع   ... ذاك  ول  ه����ذا  ل     
امام  ��ة  ج��ديرّ اأك���رث  قبرّعة  النجمة 
ملناق�سة  ال���ف���رن�������س���ي،  ال���رئ���ي�������س 

التعليم الإن�ساين.

�سوت حا�سم
وال�يق  ال���واج���ه���ة  ع���ن  ب��ع��ي��دا 
وال�����س��و ب��ي��ز، اأ���س�����س��ت ري��ه��ان��ا عام 
التي  ب��ي��ل��ي��ف،  م��وؤ���س�����س��ة   2006
ت���ع���ن���ى ب����الأط����ف����ال ال����ف����ق����راء يف 
 2012 ع��ام  اإن�ساء  قبل  ال��ع��امل، 
م��وؤ���س�����س��ة ل��ي��ون��ي��ل ك������الرا، وهي 
دعم  اىل  تهدف  اإن�سانية  منظمة 
التعليمية  ال�����ام����ج  ومت����وي����ل 
جميع  يف  امل���ب���ت���ك���رة  وال�����س��ح��ي��ة 

لكل  نكفل  حتى  امل��در���س��ة  ط��ري��ق 
واحد منهم فر�سة احل�سول على 

تعليم جيد.

تكرمي من هارفارد
   مت تكرمي دوره���ا اخل��ريي من 
طرف اجلامعة املرموقة، جامعة 
ريهانا  اخ���ت���ارت  ال��ت��ي  ه����ارف����ارد، 
يف  ل��ل��ع��ام  الإن�����س��ان��ي��ة  ال�سخ�سية 
متكنت  ح�سنا،  امل��ا���س��ي.  ف���اي��ر 
من دخول هارفارد، قالت الفنانة 

مازحة.
معدنها  ان  ت�������س���رح  ان  ق���ب���ل     
م�ساهدة  ع���ن���د  ول������د  اخل�������ريي 
التلفزيون  �سا�سة  على  اإع��الن��ات 
العامل،  الفقراء يف  الأط��ف��ال  عن 
قلت لنف�سي عندما اأك�، واأُ�سبح 
ث��ري��ة، ���س��وف اأُن���ق���ذ الأط���ف���ال يف 
ال��ع��امل... ما كانت  اأن��ح��اء  جميع 
التي ت�ساهد تلك  جتهله الطفلة 
الإع��الن��ات ه��و اأن��ه ل نحتاج اإىل 
بالعمل  للقيام  اغ��ن��ي��اء  ن��ك��ون  اأن 
اأن  اإىل  بحاجة  ول�سنا  الإن�ساين، 
مل�����س��اع��دة �سخ�س  اغ��ن��ي��اء  ن��ك��ون 
م��ا... كل ما عليكم القيام به هو 
توقع  دون  �سخ�س  اي  م�ساعدة 
اأي مقابل.. بالن�سبة يل، هذا هو 

العمل الإن�ساين .
كانت  اإذا  م����ا  ه����و  وال���������س����وؤال     
ماكرون  اإميانويل  �ستقنع  ريهانا 
م�سعاها  يف  ف��رن�����س��ا  ب���ان���خ���راط 
املا�سي،  العام  يف  التعليم.  لن�سر 
وتكرارا  م����رارا  امل��ط��رب��ة  وج��ه��ت 
فران�سوا  اىل  ال���ط���ل���ب  ن���ف�������س 

هولند، الذي كان قد اأجابها:
  عزيزتي ريهانا... يجب اأن يكون 
بالن�سبة  ق�سوى  اأولوية  التعليم 
للمجتمع الدويل، اإذا مل نتحرك 
ون��ع��م��ل م��ع��ا، ���س��وف ي��ن��م��و اأم����ام 

اأعيننا جيل �سائع.
   وقد زادت فرن�سا حينها، مبقدار 
100 مليون يورو، م�ساهمتها يف 

الأمم املتحدة واليوني�سيف.
------------------------
عن لونوفال اوب�سرفاتور 

وخطرية وغري فعالة للمقاتلني 
ال�������س���وري���ني ال����ذي����ن ي���ح���ارب���ون 

الرئي�س ال�سوري ب�سار ال�سد«.
ال�سابق  المريكي  الرئي�س  وكان 
ب��اراك اوب��ام��ا واف��ق على برنامج 
امل�ساعدة يف العام 2013 عندما 
تبحث  الف�سائل  خمتلف  ك��ان��ت 
�سد  ن��زاع��ه��ا  يف  دويل  دع����م  ع���ن 

النظام ال�سوري.
الف  تلقى  ال�نامج،  ومبوجب 
لكن  واأ�سلحة  تدريبات  املقاتلني 
م���وق���ف ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ظل 
على  ه���وؤلء  ق���درة  ح��ول  ملتب�سا 
اط��اح��ة ال���س��د والول���وي���ة التي 
تنظيم  ع��ل��ى  ل��ل��ق�����س��اء  اأع��ط��ي��ت 

داع�س الإرهابي.
ب�سكل  التاأييد لل�نامج  وتراجع 
اأك� يف العام 2016 بعد خ�سارة 
ت�سيطر  ك��ان��ت  ملناطق  الف�سائل 
الهجوم  ام������ام  ح���ل���ب  يف  ع��ل��ي��ه��ا 
بدعم  ال�سورية  للقوات  ال�سامل 

جوي من رو�سيا.
ث��م��ان��ي��ة مدنيني  ق��ت��ل  م��ي��دان��ي��اَ 
نفذتها طائرات  لياًل جراء غارة 
حربية مل يت�سح اذا كانت �سورية 
ام رو�سية على الغوطة ال�سرقية، 
قرب  املعار�سة  الف�سائل  معقل 
دم�سق، يف اول ح�سيلة قتلى منذ 
�سريان هدنة، وفق ما افاد املر�سد 
ال�سوري حلقوق الن�سان وم�سدر 

ام�س  بر�س  فران�س  لوكالة  طبي 
الثالثاء.

طائرة  “بتنفيذ  امل��ر���س��د  واأف�����اد 
ال�11،30  ال�ساعة  عند  حربية 
)20،30 ت غ( من ليل الثنني 
غارة بثمانية �سواريخ ا�ستهدفت 
و�سط مدينة عربني” يف الغوطة 

ال�سرقية يف ريف دم�سق.
وق���ال م��دي��ر امل��ر���س��د رام���ي عبد 
ال��رح��م��ن ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
ان الغارة “ت�سببت مبقتل ثمانية 
مدنيني بينهم اربعة اطفال على 

القل وامراأة«.
وا�سار اىل ا�سابة ثالثني �سخ�ساً 
اط���ف���ال بجروح،  ب��ي��ن��ه��م  اخ���ري���ن 

عدد منهم يف حالة حرجة جراء 
الغارة التي مل يتمكن املر�سد من 
التي  الطائرات  كانت  اذا  حتديد 

نفذتها �سورية ام رو�سية .
م�ست�سفى  يف  طبي  م�سدر  واك��د 
ال�سحايا  ال���ي���ه  ن���ق���ل  م����ي����داين 
القتلى ذاتها.  واجلرحى ح�سيلة 
ال��ت��ق��ط��ه��ا م�سور  وت��ظ��ه��ر ���س��ور 
امل�ست�سفى  داخ����ل  ب��ر���س  ف��ران�����س 
بقما�س  م��ل��ف��وف��ة  اط���ف���ال  ج��ث��ث 
اب��ي�����س ومم������ددة ع��ل��ى الر������س، 

اثنان منها لطفلتني ر�سيعتني.
اطباء  يعمل  اخ���رى،  ���س��ورة  ويف 
ومم��ر���س��ون ع��ل��ى ا���س��ع��اف طفل 
ال�سرير.  ي�سرخ وهي ممدد على 

الحتالل يعتقل 160 طفال 
مقد�سيا خالل ايام

•• غزة -وام: 

قال رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين الفل�سطينيني عي�سى قراقع اإن �سرطة الحتالل اعتقلت 
اإبعاد  جانب  اإىل  املا�سية  اخلم�سة  الأي��ام  خالل  والقا�سرين  الفتيان  من  غالبيتهم  مقد�سيا   160

العديد من الن�سطاء والكوادر عن امل�سجد الأق�سى والبلدة القدميه.
لعتقال  القوانني  من  املزيد  �سرعت  الح��ت��الل  �سلطات  اأن  ام�س  له  ت�سريحات  يف  قراقع  واأ���س��اف 
اأن  اإىل  ل�سنتني منوها  الفعلي  بال�سجن  باإلقاء احلجارة قد يحكم عليه  يتهم منهم   الأطفال ومن 

معدل اعتقال الأطفال ارتفع �سنويا من 700 اىل 1200 معتقل.

وع��ل��ى ���س��ري��ر اخ���ر ج��ل�����س ثالثة 
اطفال �سغار، تغطي الدماء وجه 
احدهم فيما يبكي الثاين ويظهر 

الخر يف حالة �سدمة.
وق���ال���ت ام�����راأة وه���ي ت��ب��ك��ي قرب 
اختي  ج��اءت  ث��الث جثث مكفنة 
لزيارتنا مع ابنها وابنتها وقتلوا 

جميعهم.
وبح�سب عبد الرحمن “انها اأول 
مرة ي�سقط فيها �سهداء مدنيون 

منذ بدء اتفاق الهدنة«.
وقف  تطبيق  ال�سبت  ظهر  وب���داأ 
منطقة  يف  ال��ق��ت��ال��ي��ة  ل���الأع���م���ال 
ب��ع��د �ساعات  ال�����س��رق��ي��ة،  ال��غ��وط��ة 
م��ن اع���الن رو���س��ي��ا الت��ف��اق على 

اآليات لتطبيق هذه الهدنة.
واكد عبد الرحمن ان الغارة على 
عربني التي ي�سيطر عليها ف�سيل 
فيلق الرحمن ب�سكل رئي�سي تعد 
خرقاً وا�سحاً للهدنة نافياً وجود 

اي ف�سائل جهادية يف املدينة. 
اعلن  ال�������س���وري  وك������ان اجل���ي�������س 
العمال  وق���ف  ال�����س��ب��ت  ب��ي��ان  يف 
مناطق  م���ن  ع����دد  يف  ال��ق��ت��ال��ي��ة 
دم�سق  ب��ري��ف  ال�سرقية  الغوطة 
غري  املناطق  ي�سمي  ان  دون  م��ن 

امل�سمولة بالتفاق.
ال�سورية  ال��وط��ن  �سحيفة  ل��ك��ن 
ام�س  نقلت  دم�سق  م��ن  القريبة 
م�سدر  ع�����ن  الث�����ن�����ني  الأول 
فيلق  ميلي�سيا  ا�ستثناء  م��ي��داين 
اتفاق  م���ن  وال��ن�����س��رة  ال��رح��م��ن 

وقف العمال القتالية.

ريهانا تعلم اطفال مالوي احل�ساب

ريهانا.. التعليم معركة ان�سانيةهل �سي�ستجيب ماكرون لرغبتها
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/16م   املودعة حتت رقم:  268425 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  املجموعة الإعالمية العربية )�س ذ م م( 
وعنوانه: �س.ب 73000، مكتب )ط 43( ملك اأبراج الإمارات،

 �سارع ال�سيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

التلفزيون والإذاع��ة وال�يد  الدعاية والإع��الن بوا�سطة  الدعاية والإع��الن والرتويج مبا يف ذلك  خدمات 
والإعالن اخلارجي والإعالن املبا�سر على �سبكة حا�سوب؛ خدمات التقييم وال�ست�سارات واملعلومات والإدارة 
اقتطاع  وخدمات  التجارية  املعلومات  وكالت  والرتويج؛  والت�سويق  والإع��الن  للدعاية  والتنظيم  والأبحاث 
املعار�س  تنظيم  الإح�سائية؛  الت�سويق واخلدمات  ودرا�سات  اأبحاث  ال�سحف؛  املهمة يف  املعلومات  اأو  الأخبار 
التجارية واملعار�س لغايات جتارية اأو دعائية؛ العالقات العامة؛ الدعاية ون�سر ن�سو�س الدعاية والإعالن؛ 
التاأجري املتعلقة بالدعاية والإعالن والت�سويق؛ تاأجري وقت للدعاية والإعالن يف و�سائل الإعالم؛  خدمات 
وامل�سورة  املعلومات  للمنتجات؛ خدمات  ال�سلكية والال�سلكية  بالت�سالت  املتعلقة  التجزئة واجلملة  خدمات 

وال�ست�سارات املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله.   
 35  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من كلمة  " BLAZE" املكتوبة باللغة الإجنليزية ب�سكل مميز مع �سورة  و�سف العالمة:  
"ARN" بخط غامق كما هو مبني يف  "A" وفوقها احل��روف التينية  للهب على �سكل احل��رف التيني 

منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/16م   املودعة حتت رقم:  268429 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  املجموعة الإعالمية العربية )�س ذ م م(
العربية  الإم���ارات  دب��ي،  زاي��د،  ال�سيخ  �سارع  الإم����ارات،  اأب���راج  ���س.ب 73000، مكتب )ط 43( ملك  وعنوانه: 

املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

ال�سمعيات؛  اإنتاج  املو�سيقى؛  اإنتاج  الو�سائط؛  واملتعدد  ال�سمعي  للرتفيه  الن�سر  خدمات  الرقمي؛  الفيديو 
اأفالم  اإنتاج  ال�سينمائية؛  اأف��الم  اإنتاج  الأف��الم؛  اإنتاج  الفيديو؛  اإنتاج  الإذاع���ي؛  الإنتاج  التلفزيوين؛  الإنتاج 
الر�سوم املتحركة؛ اإنتاج الأفالم الوثائقية؛ تاأجري الأفالم والت�سجيالت ال�سوتية؛ تنظيم امل�سابقات يف جمال 
التعليم اأو الرتفيه؛ تنظيم واإدارة املوؤمترات؛ ن�سر الكتب؛ ن�سر املجالت؛ الن�سر الإلكرتوين املبا�سر للدوريات 
وامل�سورة  املعلومات  خدمات  واملبا�سرة؛  التلفزيونية  الو�سائط  خالل  من  الرتفيه  خدمات  توفري  والكتب؛ 

وال�ست�سارات املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله.
 41  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من كلمة  " BLAZE" املكتوبة باللغة الإجنليزية ب�سكل مميز مع �سورة  و�سف العالمة:  
"ARN" بخط غامق كما هو مبني يف  "A" وفوقها احل��روف التينية  للهب على �سكل احل��رف التيني 

منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/16م   املودعة حتت رقم:  268415 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  املجموعة الإعالمية العربية )�س ذ م م( 
العربية  الإم���ارات  دب��ي،  زاي��د،  ال�سيخ  �سارع  الإم����ارات،  اأب���راج  ���س.ب 73000، مكتب )ط 43( ملك  وعنوانه: 

املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

التلفزيون والإذاع��ة وال�يد  الدعاية والإع��الن بوا�سطة  الدعاية والإع��الن والرتويج مبا يف ذلك  خدمات 
والإعالن اخلارجي والإعالن املبا�سر على �سبكة حا�سوب؛ خدمات التقييم وال�ست�سارات واملعلومات والإدارة 
اقتطاع  وخدمات  التجارية  املعلومات  وكالت  والرتويج؛  والت�سويق  والإع��الن  للدعاية  والتنظيم  والأبحاث 
املعار�س  تنظيم  الإح�سائية؛  الت�سويق واخلدمات  ودرا�سات  اأبحاث  ال�سحف؛  املهمة يف  املعلومات  اأو  الأخبار 
التجارية واملعار�س لغايات جتارية اأو دعائية؛ العالقات العامة؛ الدعاية ون�سر ن�سو�س الدعاية والإعالن؛ 
التاأجري املتعلقة بالدعاية والإعالن والت�سويق؛ تاأجري وقت للدعاية والإعالن يف و�سائل الإعالم؛  خدمات 
وامل�سورة  املعلومات  للمنتجات؛ خدمات  ال�سلكية والال�سلكية  بالت�سالت  املتعلقة  التجزئة واجلملة  خدمات 

وال�ست�سارات املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله.   
 35  الواق�عة بالفئة:  

و�سف العالمة:  كتبت كلمة  " BLAZE " باللغة الجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/16م   املودعة حتت رقم:  268419 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  املجموعة الإعالمية العربية )�س ذ م م( 
العربية  الإم���ارات  دب��ي،  زاي��د،  ال�سيخ  �سارع  الإم����ارات،  اأب���راج  ���س.ب 73000، مكتب )ط 43( ملك  وعنوانه: 

املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

ال�سمعيات؛  اإنتاج  املو�سيقى؛  اإنتاج  الو�سائط؛  واملتعدد  ال�سمعي  للرتفيه  الن�سر  خدمات  الرقمي؛  الفيديو 
اأفالم  اإنتاج  ال�سينمائية؛  اأف��الم  اإنتاج  الأف��الم؛  اإنتاج  الفيديو؛  اإنتاج  الإذاع���ي؛  الإنتاج  التلفزيوين؛  الإنتاج 
الر�سوم املتحركة؛ اإنتاج الأفالم الوثائقية؛ تاأجري الأفالم والت�سجيالت ال�سوتية؛ تنظيم امل�سابقات يف جمال 
التعليم اأو الرتفيه؛ تنظيم واإدارة املوؤمترات؛ ن�سر الكتب؛ ن�سر املجالت؛ الن�سر الإلكرتوين املبا�سر للدوريات 
وامل�سورة  املعلومات  خدمات  واملبا�سرة؛  التلفزيونية  الو�سائط  خالل  من  الرتفيه  خدمات  توفري  والكتب؛ 

وال�ست�سارات املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله.
 41  الواق�عة بالفئة:  

و�سف العالمة:  كتبت كلمة  " BLAZE " باللغة الجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/08م   املودعة حتت رقم:  267932 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  دبي للعقارات �س.ذ.م.م 
 وعنوانه: اأبراج الإمارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات دعاية واإعالن؛ خدمات وكالت الدعاية والإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال؛ 
تقييم الأعمال؛ اإدارة الأعمال وال�ست�سارات التنظيمية؛ اإدارة اأعمال الفنادق واملكاتب؛ اإدارة م�ساريع الأعمال؛ 
اإدارة الأعمال )للغري(؛ امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�سناعية؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية 
والعالقات العامة؛ خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها 
املبا�سرة؛  التجزئة  خدمات  التجزئة؛  خدمات  لالآخرين؛  تاأمني  اأو  توفري  خدمات  احلاجة؛  عند  و�سرائها 
امل�ساحات  تاأجري  الإعالنية؛  اأو  التجارية  للغايات  التجارية  واملعار�س  املعار�س  تنظيم  ال�سناعية؛  الإدارة 
الإعالنية؛ توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات من خالل 

�سبكة حا�سوب عاملية.
 35  الواق�عة بالفئة:  

كتبت  عبارة " CASA VIVA" باللغة الجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/09م   املودعة حتت رقم:  267957 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  دبي للعقارات �س.ذ.م.م 
 وعنوانه: اأبراج الإمارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اإدارة وتوجيه وتاأجري  اإدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية والتجزئة وال�سكنية؛  اخلدمات العقارية؛ 
العقارات التجارية والتجزئة وال�سكنية؛ خدمات تاأجري وا�ستئجار العقارات التي يتم تقدميها واإجرائها فيما 
ال�سناعية  والعقارات  والفنادق  واملرا�سي  واملنتجعات  ال�سحية  والنوادي  واملكاتب  والفيالت  بال�سقق  يتعلق 
الإيجار؛ خدمات  اإدارة �سقق وفيالت  املالية للم�ستاأجرين؛  الإدارة  الت�سوق؛ خدمات  الت�سوق وقرى  ومراكز 
الراأ�سمالية؛  ال�ستثمارات  ال��ع��ق��ارات؛  تقييم  خ��دم��ات  الإي���ج���ارات؛  حت�سيل  خ��دم��ات  ال��ع��ق��اري��ة؛  الو�ساطة 
ال�سناديق  خدمات  ال�سناديق؛  اإدارة  خدمات  ال�ستثمار؛  خدمات  الأ�سول؛  اإدارة  خدمات  املالية؛  اخلدمات 
العقارات  اإدارة  خدمات  العقاري؛  التقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛ 
وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات التاأمني 
العقاري؛ خدمات تطوير الأرا�سي وحتديدا خدمات �سراء الأرا�سي وتثمني واختيار و�سراء العقارات للتطوير 
وال�ستثمار؛ �سراء الأرا�سي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري 

املعلومات ع� �سبكة حا�سوب عاملية.
 36  الواق�عة بالفئة:  

كتبت  عبارة " CASA VIVA" باللغة الجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/09م   املودعة حتت رقم:  267958 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  دبي للعقارات �س.ذ.م.م 
 وعنوانه: اأبراج الإمارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اإن�ساء املباين؛ خدمات تطوير العقارات؛ اخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة بتطوير العقارات؛ الإ�سراف على اإن�ساء 
املباين؛ توفري التمويل لتطوير العقارات؛ الإ�سالح؛ خدمات الرتكيب اأو التجميع؛ تركيب واإ�سالح اأجهزة 
تكييف الهواء؛ تنظيف واإ�سالح املراجل؛ البناء بالطوب؛ عزل املباين؛ اإحكام �سد املباين؛ تنظيف املباين من 
الداخل ومن اخلارج؛ الإن�ساء؛ معدات الإن�ساء؛ معلومات عن الإن�ساء؛ معاجلة منع الرطوبة؛ هدم املباين؛ 
�سباكة  اجل�����س(؛  طبقة  )و�سع  التج�سي�س  الأن��اب��ي��ب؛  خطوط  و�سيانة  اإن�ساء  امل�ساعد؛  واإ���س��الح  تركيب 
املوا�سري؛ تاأجري معدات الإن�ساء؛ تنظيف النوافذ؛ توفري املعلومات ب�ساأن اخلدمات املذكورة اأعاله مبا يف ذلك 

توفري املعلومات عن هذه اخلدمات ع� �سبكة حا�سوب عاملية.
 37  الواق�عة بالفئة:  

كتبت  عبارة " CASA VIVA" باللغة الجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/09م   املودعة حتت رقم:  267960 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  دبي للعقارات �س.ذ.م.م 
 وعنوانه: اأبراج الإمارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات  الفنادق؛  خدمات  املوؤقت؛  الإي��واء  خدمات  الكحولية(؛  )غري  وامل�سروبات  الأطعمة  توفري  خدمات 
الفنادق؛  يف  احل��ج��ز  خ��دم��ات  ال��ف��ن��ادق؛  مت��وي��ن  خ��دم��ات  الفندقي؛  الإي����واء  خ��دم��ات  الفندقية؛  املنتجعات 
واملوؤمترات  الأعمال  التجارية ومعار�س  املعار�س  لإقامة  الفندقية  املرافق  توفري  الفنادق؛  خدمات مطاعم 
واملعار�س  والجتماعات  املوؤمترات  لإقامة  )الإق��ام��ة(  مرافق  توفري  واللقاءات؛  واملحا�سرات  والجتماعات 
والعطالت؛ تاأجري غرف الجتماعات؛ خدمات ال�سافة )الإقامة(؛ اأجنحة ال�سيافة )توفري اأماكن الإقامة 
والأطعمة وامل�سروبات )غري الكحولية( ؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما يتعلق باأماكن الإقامة؛ املطاعم؛ 
اأعاله؛ تقدمي  ا�ست�سارية ومعلومات وا�ست�سارات متعلقة بجميع ما ورد  التموين؛ خدمات  املقاهي؛ خدمات 
كافة اخلدمات الواردة اأعاله اأي�ساً ع� النرتنت )اأونالين( من خالل قاعدة بيانات حا�سوبية اأو من خالل 

�سبكة ات�سالت عاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت  عبارة " CASA VIVA" باللغة الجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/09م   املودعة حتت رقم:  267961 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  دبي للعقارات �س.ذ.م.م 
 وعنوانه: اأبراج الإمارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات دعاية واإعالن؛ خدمات وكالت الدعاية والإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال؛ 
تقييم الأعمال؛ اإدارة الأعمال وال�ست�سارات التنظيمية؛ اإدارة اأعمال الفنادق واملكاتب؛ اإدارة م�ساريع الأعمال؛ 
اإدارة الأعمال )للغري(؛ امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�سناعية؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية 
والعالقات العامة؛ خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها 
املبا�سرة؛  التجزئة  خدمات  التجزئة؛  خدمات  لالآخرين؛  تاأمني  اأو  توفري  خدمات  احلاجة؛  عند  و�سرائها 
امل�ساحات  تاأجري  الإعالنية؛  اأو  التجارية  للغايات  التجارية  واملعار�س  املعار�س  تنظيم  ال�سناعية؛  الإدارة 
الإعالنية؛ توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات من خالل 

�سبكة حا�سوب عاملية.
 35  الواق�عة بالفئة:  

كتبت  عبارة                       باأحرف عربية.  و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/09م   املودعة حتت رقم:  267962 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م:  دبي للعقارات �س.ذ.م.م 
 وعنوانه: اأبراج الإمارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اإدارة وتوجيه وتاأجري  اإدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية والتجزئة وال�سكنية؛  اخلدمات العقارية؛ 
العقارات التجارية والتجزئة وال�سكنية؛ خدمات تاأجري وا�ستئجار العقارات التي يتم تقدميها واإجرائها فيما 
ال�سناعية  والعقارات  والفنادق  واملرا�سي  واملنتجعات  ال�سحية  والنوادي  واملكاتب  والفيالت  بال�سقق  يتعلق 
الإيجار؛ خدمات  اإدارة �سقق وفيالت  املالية للم�ستاأجرين؛  الإدارة  الت�سوق؛ خدمات  الت�سوق وقرى  ومراكز 
الراأ�سمالية؛  ال�ستثمارات  ال��ع��ق��ارات؛  تقييم  خ��دم��ات  الإي���ج���ارات؛  حت�سيل  خ��دم��ات  ال��ع��ق��اري��ة؛  الو�ساطة 
ال�سناديق  خدمات  ال�سناديق؛  اإدارة  خدمات  ال�ستثمار؛  خدمات  الأ�سول؛  اإدارة  خدمات  املالية؛  اخلدمات 
العقارات  اإدارة  خدمات  العقاري؛  التقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛ 
وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات التاأمني 
العقاري؛ خدمات تطوير الأرا�سي وحتديدا خدمات �سراء الأرا�سي وتثمني واختيار و�سراء العقارات للتطوير 
وال�ستثمار؛ �سراء الأرا�سي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري 

املعلومات ع� �سبكة حا�سوب عاملية.
 36  الواق�عة بالفئة:  

كتبت  عبارة                       باأحرف عربية.  و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/09م   املودعة حتت رقم:  267964 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  دبي للعقارات �س.ذ.م.م 
 وعنوانه: اأبراج الإمارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اإن�ساء املباين؛ خدمات تطوير العقارات؛ اخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة بتطوير العقارات؛ الإ�سراف على اإن�ساء 
املباين؛ توفري التمويل لتطوير العقارات؛ الإ�سالح؛ خدمات الرتكيب اأو التجميع؛ تركيب واإ�سالح اأجهزة 
تكييف الهواء؛ تنظيف واإ�سالح املراجل؛ البناء بالطوب؛ عزل املباين؛ اإحكام �سد املباين؛ تنظيف املباين من 
الداخل ومن اخلارج؛ الإن�ساء؛ معدات الإن�ساء؛ معلومات عن الإن�ساء؛ معاجلة منع الرطوبة؛ هدم املباين؛ 
�سباكة  اجل�����س(؛  طبقة  )و�سع  التج�سي�س  الأن��اب��ي��ب؛  خطوط  و�سيانة  اإن�ساء  امل�ساعد؛  واإ���س��الح  تركيب 
املوا�سري؛ تاأجري معدات الإن�ساء؛ تنظيف النوافذ؛ توفري املعلومات ب�ساأن اخلدمات املذكورة اأعاله مبا يف ذلك 

توفري املعلومات عن هذه اخلدمات ع� �سبكة حا�سوب عاملية.
 37  الواق�عة بالفئة:  

كتبت  عبارة                       باأحرف عربية.  و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/09م   املودعة حتت رقم:  267967 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  دبي للعقارات �س.ذ.م.م 
 وعنوانه: اأبراج الإمارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات  الفنادق؛  خدمات  املوؤقت؛  الإي��واء  خدمات  الكحولية(؛  )غري  وامل�سروبات  الأطعمة  توفري  خدمات 
الفنادق؛  يف  احل��ج��ز  خ��دم��ات  ال��ف��ن��ادق؛  مت��وي��ن  خ��دم��ات  الفندقي؛  الإي����واء  خ��دم��ات  الفندقية؛  املنتجعات 
واملوؤمترات  الأعمال  التجارية ومعار�س  املعار�س  لإقامة  الفندقية  املرافق  توفري  الفنادق؛  خدمات مطاعم 
واملعار�س  والجتماعات  املوؤمترات  لإقامة  )الإق��ام��ة(  مرافق  توفري  واللقاءات؛  واملحا�سرات  والجتماعات 
والعطالت؛ تاأجري غرف الجتماعات؛ خدمات ال�سافة )الإقامة(؛ اأجنحة ال�سيافة )توفري اأماكن الإقامة 
والأطعمة وامل�سروبات )غري الكحولية( ؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما يتعلق باأماكن الإقامة؛ املطاعم؛ 
اأعاله؛ تقدمي  ا�ست�سارية ومعلومات وا�ست�سارات متعلقة بجميع ما ورد  التموين؛ خدمات  املقاهي؛ خدمات 
كافة اخلدمات الواردة اأعاله اأي�ساً ع� النرتنت )اأونالين( من خالل قاعدة بيانات حا�سوبية اأو من خالل 

�سبكة ات�سالت عاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت  عبارة                       باأحرف عربية.  و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2007/12/06م   املودعة حتت رقم:  103966 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  تيكوم لالإ�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات التعليم؛ خدمات التدريب؛ ت�سغيل مرافق التدريب يف جمال الفنادق وال�سيافة؛ ت�سغيل دور احل�سانة؛ 
خدمات الرتفيه؛ الأن�سطة الريا�سية والثقافية؛ توفري �سالت التدريبات الريا�سية )اجلمنازيوم( والنوادي 
ال�سحية؛ ت�سغيل مالعب اجلولف؛ توفري ت�سهيالت التن�س؛ توفري ت�سهيالت برك ال�سباحة؛ ترتيب واإدارة 
والجتماعات  التجارية  واملعار�س  العمل  وور�سات  التدريبية  واجلل�سات  واملعار�س  والجتماعات  املوؤمترات 
الر�سمية واملحا�سرات؛ ت�سغيل حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�س؛ ن�سر الكتب؛ توفري ت�سهيالت 
ال�سينما؛ توفري الت�سهيالت الريا�سية؛ توفري ت�سهيالت زقاق البولنغ؛ توفري ت�سهيالت ال�ستجمام؛ خدمات 
الت�سجيل؛  �ستوديوهات  ت�سهيالت  توفري  الأف���الم؛  �ستوديوهات  خدمات  ال�سوتي؛  الت�سجيل  �ستوديوهات 
الت�سجيل؛  �ستوديوهات  تاأجري  وال��رادي��و؛  والفيديو  والتليفزيون  لالأفالم  الت�سجيل  �ستوديوهات  خدمات 
توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات ع� 

�سبكة حا�سوب عامة.   
 41  الواق�عة بالفئة:  

“DIC” متثل الأحرف الأوىل من "مدينة دبي لالإنرتنت" باللغة الإجنليزية. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2012/12/30م   املودعة حتت رقم:  184339 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  اإف اإت�س جي ليمتد 
 وعنوانه: �س.ب. 74980 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات الأعمال املتعلقة بعقود ال�سراء؛ �سراء واإعادة بيع الب�سائع للغري؛ �سراء الب�سائع لالأعمال الأخرى؛ 
وتقدير  العمومية  امليزانية  خدمات  الأعمال؛  خماطر  تقدير  خدمات  التكاليف؛  وتقدير  الأعمال  خدمات 
ال�سيولة؛ املعاجلة الإدارية لأوامر ال�سراء؛ خدمات امل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة ب�سراء الب�سائع بالنيابة عن 

الأعمال؛ خدمات امل�سورة وال�ست�سارات فيما يتعلق بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
 35  الواق�عة بالفئة:  

كلمة  باأحرف اجنليزية كبرية، فوق  "FALCON" مكتوبة  كلمة  العالمة من   تتكون  و�سف العالمة:  
"GROUP" مكتوبة باحرف اجنليزية ا�سغر، و على ي�سارها كتب احلرف F بخط اليد بطريقة مميزة 

على �سكل �سقر، و كل من عن�سري احلرف و الطائر داخل حدود دائرية.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2012/12/30م   املودعة حتت رقم:  184340 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  اإف اإت�س جي ليمتد 
 وعنوانه: �س.ب. 74980 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املتعلقة ب�سراء  املالية  التجاري؛ اخلدمات  التمويل  الهيكلي؛  التمويل  املالية والتمويلية؛ خدمات  اخلدمات 
خطابات  باإ�سدار  املت�سلة  اخلدمات  والقرو�س؛  العتماد  ترتيب  الب�سائع؛  �سراء  ترتيب  الب�سائع؛  وبيع 
الب�سائع؛  ل�سراء  الأم��وال  وتاأمني  ال�سراء  واإع��ادة  ال�سراء  املالية وعقود  العقود  امل�ستندي؛ خدمات  العتماد 
متويل القرو�س؛ اخلدمات املالية ل�سراء الب�سائع؛ متويل امل�سرتيات؛ توفري التمويل للبيع الآجل؛ متويل 
املت�سلة  املالية  التجاري؛ اخلدمات  التمويل  بالتمليك؛ تقدير الئتمان واملخاطر؛ خدمات  املنتهي  التاأجري 
املذكورة  اخلدمات  بكافة  يتعلق  فيما  وال�ست�سارات  امل�سورة  خدمات  املوؤ�س�سي؛  التمويل  خدمات  بال�سندات؛ 

اأعاله. 
 36  الواق�عة بالفئة:  

كلمة  باأحرف اجنليزية كبرية، فوق  "FALCON" مكتوبة  كلمة  العالمة من   تتكون  و�سف العالمة:  
"GROUP" مكتوبة باحرف اجنليزية ا�سغر، و على ي�سارها كتب احلرف F بخط اليد بطريقة مميزة 

على �سكل �سقر، و كل من عن�سري احلرف و الطائر داخل حدود دائرية.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/28م   املودعة حتت رقم:  268985 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   11 نوفم� 2016 

با�س��م:  تويوتا بو�سوكو كابو�سيكي كاي�سا، تعمل حتت اإ�سم تويوتا بو�سوكو كوربوري�سن
 وعنوانه: 1، 1-ت�سومي، تويودا-ت�سو، كاريا-�سي ايت�سي-كني 448-8651، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
مر�سحات )فالتر( هواء ملحركات ال�سيارات. 

 7  الواق�عة بالفئة:  
تتكون العالمة من  حرفني �سينني ) اللذان  يرتجمان لكلمة " MIRO" باللغة املحلية  و�سف العالمة:  

(  بجانبهما كلمة " MIRO"  املكتوبة باأحرف لتينية كما هو مو�سح يف ال�سكل.   
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/16م   املودعة حتت رقم:  268370 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    26 يناير 2017

با�س��م:  �سكت�سرز يو.ا�س.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�سن
وعنوانه: 228 مانهاتن بيت�س بوليفارد، مانهاتن بيت�س، كاليفورنيا 90266، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
لبا�س القدم واملالب�س.

 25  الواق�عة بالفئة:  
تتكون العالمة من احلرف الالتيني  "S" املكتوب ب�سكل مميزمع ثالثة مثلثات مق�سو�سة  و�سف العالمة:  

من اجلانب الأي�سر للحرف "S" كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/16م   املودعة حتت رقم:  268356 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م:  �سكت�سرز يو.ا�س.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�سن
املتحدة  الوليات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم واملالب�س.
 الواق�عة بالفئة:  25 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " SKECHERS GO AIR" باأحرف لتينية كما هو مبني 
يف منوذج الطلب.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/16م   املودعة حتت رقم:  268360 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�س��م:  �سكت�سرز يو.ا�س.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�سن
املتحدة  الوليات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم واملالب�س.
 الواق�عة بالفئة:  25 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " SKECHERS GO FIT" باأحرف لتينية كما هو مبني 
يف منوذج الطلب.

ال�س��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/16م   املودعة حتت رقم:  268361 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�س��م:  �سكت�سرز يو.ا�س.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�سن
املتحدة  الوليات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم واملالب�س.
 الواق�عة بالفئة:  25 

" SKECHERS GO FLEX" باأحرف لتينية كما هو  العالمة:  كتبت عبارة  و�سف 
مبني يف منوذج الطلب.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080
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عربي ودويل

ال�سن ت�ستعد لأزمة حمتملة مع كوريا ال�سمالية
•• بكني-وكاالت:

ال�سمالية،  كوريا  مع  لأزم��ة حمتملة  ت�ستعد  “ال�سني  اإن  �سرتيت جورنال  وول  قالت �سحيفة 
وذلك بتعزيز دفاعاتها على طول حدودهما امل�سرتكة، مبا يت�سمن اإقامة ج�سر حدودي جديد، 
وبناء غرف حم�سنة للمدنيني«.وتعزز ال�سني دفاعاتها على طول احلدود مع كوريا ال�سمالية 
منذ اأول جتربة نووية اأجرتها بيونغ يانغ يف 2006، مبا يف ذلك بناء �سياج على امتداد اأجزاء 

�سينية  وحكومية  ع�سكرية  مواقع  عن  نقاًل  التقرير  ال��دوري��ات.واأ���س��اف  وتكثيف  احل��دود  من 
وخ�اء �سينيني واأجانب اأن “ال�سني اأعادت ن�سر قوات ع�سكرية يف �سمال �سرق البالد«.وقالت 
احلكومة ال�سينية مراراً اإن “ق�سية كوريا ال�سمالية ل ميكن حلها ع�سكرياً«.وال�سني يف خ�سم 
ال�سينية وو  الدفاع  وزارة  با�سم  املتحدث  برنامج مو�سع لإع��ادة تنظيم وحتديث اجلي�س.وكان 
اإنه ل ي�ستطيع الرد عن �سوؤال افرتا�سي عن ما الذي �سيفعله اجلي�س  كيان قال لل�سحفيني، 

ال�سيني يف حالة حدوث ا�ستباك على �سبه اجلزيرة الكورية.

كوريا ال�سمالية واخليار ال�سعب:حتليل اخباري

الوليات املتحدة وفر�سية العرتاف بالقوة اجلديدة...!
- ل تاأثري للعقوبات على القت�ساد ولن متنع نظام كيم جونغ اأون من ا�ستكمال تر�سانته النووية وال�ساروخية

•• الفجر - يان رو�صو-
 ترجمة خرية ال�صيباين

 23 ب���ت���اري���خ  ���س��ري��ة    يف ب��رق��ي��ة 
�سفارة  او�سحت   ،1964 اأكتوبر 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة يف 
قلقة  ت��اي��وان  �سلطات  اأن  تايبيه، 
ال�سيني  ال���ن���ووي  الخ���ت���ب���ار  م���ن 
اختباره  يف  جن��ح��ت  ال���ذي  الأول، 
حينها قبل اأ�سبوع، وتدعو حلفاءها 
تدخل  دع������م  اىل  الأم����ري����ك����ي����ني 
ال�سيوعيني  �سد  �سريع  ع�سكري 
لو�سع حد للتهديد النووي الذي 
ي��زع��زع ال��ن��ظ��ام ال���س��رتات��ي��ج��ي يف 

املنطقة. 
العام، وداخل    قبل ذلك يف نف�س 
بع�س  ك���اف���ح  الأب����ي���������س،  ال���ب���ي���ت 
ليندون  ال���رئ���ي�������س  م�����س��ت�����س��اري 
ج���ون�������س���ون، م��ن��ه��م م�����اك ج����ورج 
اج��ل توجيه �سربات  م��ن  ب��ان��دي، 
وق��ائ��ي��ة ���س��د ال�����س��ني مل��ن��ع��ه��ا من 
نهاية  يف  ن��ووي��ة.  تر�سانة  تطوير 
وا�سنطن،  ت��ت��ح��رك  مل  امل���ط���اف، 
ت�سبح  وهي  بكني  ترى  ان  وقبلت 

قوة نووية.

تهديدات امريكية
   وب��ع��د م���رور اأك���رث م��ن خم�سني 
عاما، بات لزاما على اإدارة ترامب 
ي��ان��غ اىل  بيونغ  ال���رد على دخ���ول 
اأن  وميكن  احل�سري،  النادي  هذا 

ي��رف�����س��ان خنق  زال  م���ا  ال��ل��ذي��ن 
بيونغ يانغ.

ذه��ب مندوبو  املا�سي،  الأ�سبوع     
جتربة  اأن  ال���ق���ول،  ح���د  م��و���س��ك��و 
ال������راب������ع م�����ن ي����ول����ي����و ال����ك����وري����ة 
ال�سمالية ل ترقى حقيقة، ح�سب 
�ساروخ  م�ستوى  اىل  ح�ساباتهم، 
وبالتايل  للقارات،  عابر  بالي�ستي 
التجربة  ت��ل��ك  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ل 

مرتكزا لعقوبات جديدة.
العقبات،  ه����ذه  ع��ل��ى  ول��ل��ت��غ��ل��ب    
ت�������س���اع���ف ال�������ولي�������ات امل���ت���ح���دة 
اجلانب  الأح�����ادي�����ة  الإج�����������راءات 
ال�سركات  و�سد  ي��ان��غ،  بيونغ  �سد 
ت�سهيلها  ُي�ستبه يف  التي  الأجنبية 

لتطوير براجمها الع�سكرية. 
  وه���ك���ذا ���س��ت��ح��ظ��ر وا���س��ن��ط��ن، يف 
على  ي���ول���ي���و   27 م�����ن  ال�����ف�����رتة 
الرحالت  يف  امل�ساركة  مواطنيها 
ال�سمالية.  ك��وري��ا  اإىل  ال�سياحية 
لن  الرمزية  العقوبة  ه��ذه  ان  ال 
يكون لها اأي تاأثري على القت�ساد 
الكوري ال�سمايل، ولن متنع نظام 
ا�ستكمال  م����ن  اأون  ج���ون���غ  ك���ي���م 
وال�ساروخية،  ال��ن��ووي��ة  تر�سانته 
بل ان �ساروخا اآخر عابرا للقارات 
املقبلة  ل��الأي��ام  م�جما  يكون  قد 
من  ب�سرعة  يقرتب  بلد  قبل  م��ن 
القدرة على الردع التي عمل على 
بنائها طيلة عقود، قناعة منه باأن 
�سي�سمن  وح����ده  ال���ن���ووي  ال�����ردع 
ل��ن ميكن  �ساعتها  ن��ظ��ام��ه..  ب��ق��اء 
التوازن  ه��ذا  قبول  ال  لوا�سنطن 

اجلديد.

الدفاع عن  كاملة من قدراتها يف 
ح��ل��ف��ائ��ن��ا. واإح������دى ق���درات���ن���ا هي 
التي  ال�سخمة  الع�سكرية  قوتنا 
المر  اقت�سى  اإذا  �سن�ستخدمها 

ذلك. 
   ولكن �سرعان ما اأ�سار دبلوما�سيون 
اجلنوبية  ك��وري��ا  م��ن  وع�سكريون 

تكون النتائج التي �سيتو�سل اإليها 
هي نف�س نتائج عام 1964.

   م��ن��ذ ال���راب���ع م��ن ي��ول��ي��و، واأول 
بالي�ستي  ل�����س��اروخ  ن��اج��ح  اإط���الق 
�سمايل،  ك������وري  ل���ل���ق���ارات  ع���اب���ر 
ع��ل��ت بع�س الأ����س���وات جم���ددا يف 
احتمال  اىل  م�����س��رية  وا���س��ن��ط��ن، 

بيونغ  �سد  ع�سكري  بعمل  القيام 
يانغ.  

املتحدة  ال��ولي��ات  �سفرية  وق��ال��ت 
نيكي  امل�����ت�����ح�����دة  الأمم  ل��������دى 
���س��وي��ع��ات م���ن عملية  ب��ع��د  ه����ايل 
املتحدة  ال��ولي��ات  “اإن  الإط����الق، 
جمموعة  ل����س���ت���خ���دام  م�����س��ت��ع��دة 

قابل  خ��ي��ار ع�سكري  غ��ي��اب     ويف 
ل��ل��ت��ج�����س��ي��م، حت����اول وا���س��ن��ط��ن يف 
الأ���س��اب��ي��ع الأخ�����رية ال�����س��غ��ط من 
اأج�������ل ف����ر�����س ع���ق���وب���ات ج���دي���دة 
ان  غ��ري  ال�ستاليني،  ال��ن��ظ��ام  �سد 
املناق�سات تتعرث يف الأمم املتحدة، 
وخ���ا����س���ة م����ع ال�������س���ني ورو����س���ي���ا، 

قال   ،”1953 ع��ام  منذ  ن�سهده 
يخ�سى  ال���ذي  ال��ب��ن��ت��اغ��ون،  رئي�س 
النتقام الوح�سي لبيونغ يانغ من 
كوريا اجلنوبية حيث يتمركز 28 

األف جندي اأمريكي.

االلتفاف على املاأزق

اىل  املتحدة،  وال��ولي��ات  وال��ي��اب��ان 
خطورة مثل هذا التدخل. جيم�س 
ماتي�س، وزير دفاع دونالد ترامب، 
نف�سه، حذر من العواقب املاأ�ساوية 
ل����ه����ج����وم حم���ت���م���ل ع����ل����ى ك����وري����ا 
املعاناة  ح��ي��ث  “من  ال�����س��م��ال��ي��ة: 
اأ����س���واأ �سراع  ���س��ي��ك��ون  ال��ب�����س��ري��ة، 

القوة الكورية ال�سمالية قد تتحول اىل امر واقع التهديد الع�سكري ع�سري الرتجمة واقعا

- عام 1964 مل تتحرك وا�سنطن وقبلت ان 
ترى بكن وهي ت�سبح قوة نووية

- �سبه اجماع على خطورة التدخل الع�سكري 
وفاتورته الب�سرية الكارثية

- كيف �سيكون رد اإدارة ترامب على دخول 
بيونغ يانغ النادي النووي احل�سري؟ 

ترامب وا�ستحالة خيار القوة

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ي�سوت جمل�س النواب الأمريكي 
جديدة  ع���ق���وب���ات  ف���ر����س  ع���ل���ى 
يف  الغ�سب  يثري  م��ا  رو�سيا  على 
مو�سكو واي�سا يف اوروب��ا اذ يتيح 
موؤ�س�سات  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س 

اوروبية يف قطاع الطاقة.
وي���ري���د ال���ن���واب الم���ريك���ي���ون يف 
الرئي�س  ي���ح���اول  ال����ذي  ال���وق���ت 
دون����ال����د ت����رام����ب م����د ال���ي���د اىل 
نظريه الرو�سي فالدميري بوتني، 
ف��ر���س ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ه���ذا البلد 
الإعالمي  الت�سليل  حملة  بعد 
والقر�سنة التي ن�سبت اليه خالل 
المريكية  الرئا�سية  النتخابات 
وامل���ران الخران  املا�سي.  العام 
القرم  ���س��ب��ه ج���زي���رة  ه��م��ا ���س��م 

والتدخل يف اوكرانيا.
الج���م���اع ���س��ب��ه ك��ام��ل يف جمل�س 
ي���ت���ج���اوز عدد  ال����ن����واب ح��ي��ث ل 
ا����س���دق���اء م��و���س��ك��و ا���س��اب��ع اليد 
ال�سيوخ  جمل�س  وك��ان  ال��واح��دة. 
مقابل  �سوتا   98 بغالبية  �سوت 

ل��ك��ن وح��ت��ى ل��و جل���اأ ت��رام��ب اىل 
الف����يتو فم�����ن املرج�����ح ان يك�����ون 
جت�����اوزه  ال��ك��ون��غ��ر���س  باإمك�����ان 
ت�سويت  خ����الل  م���ن  جم�����������������ددا 
ج����دي����د ب���غ���ال���ب���ي���ة ال���ث���ل���ث���ني يف 

املجل�سني.
م���ن ب��اري�����س اىل ب���رل���ني م����رورا 
ب�����وك���������س����ل، اث�����������ارت م�����ب�����ادرة 
الكونغر�س الغ�سب لأنها احادية 

اجلانب.
بني  التن�سيق  يتم  كان  الن  حتى 
اوروب�����ا وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة قبل 
حول  رو�سيا  على  عقوبات  فر�س 

القرم وذلك لت�سكيل كتلة.
املفو�سية  با�سم  املتحدث  وح��ذر 
الوروبية مارغريتي�س �سخينا�س 
الثنني من ان “وحدة جمموعة 
ال�سبع ازاء العقوبات ا�سا�سية لن 
ب���اح���رتام تطبيق  ي��ت��ع��ل��ق  الم����ر 
بان  وذك����ر  مين�سك”،  ات��ف��اق��ات 
رئي�س املفو�سية جان كلود يونكر 
قال قبل قمة جمموعة الع�سرين 
م�ستعد  الوروب��������ي  الحت������اد  ان 

دائما للرد.

املفرو�سة حاليا على رو�سيا.
وا�سر م�سوؤولو احلزب اجلمهوري 
اعرتا�س  رغ��م  البند  ادراج  على 
ال�سلطة التنفيذية لتخوفهم من 
ازاء  ال�سابق  نوايا قطب العمال 

رو�سيا.
جمل�س  م��ن  ال�سغوط  ه��ذه  ازاء 
النواب، اأملح البيت البي�س الحد 
القانون.  �سيقر  الرئي�س  ان  اىل 

ي��ون��ي��و ع��ل��ى هذه   2 ���س��وت��ني يف 
الرزمة اجلديدة من العقوبات.

ياأتي  ان  املتوقع  الت�سويت  وبعد 
جمل�س  اىل  الن�س  يعود  �ساحقا، 
ب�����س��ك��ل نهائي  ال�����س��ي��وخ لإق������راره 
ال�سيف  على الرج��ح قبل عطلة 

يف اأوا�سط اغ�سط�س.
ك��ب��ري وي�سمل  ال��ق��ان��ون  م�����س��روع 
خ�سو�سا  اي�����ران  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات 

املتهم  ال�����ث�����وري  احل����ر�����س  ����س���د 
ال�سمالية  وكوريا  الره��اب  بدعم 
لإطالقها �سواريخا يف ما ي�سكل 

خمالفة لقرارات المم املتحدة.
على  القانون  م�سروع  ين�س  كما 
غ�سب  تثري  م�سبوقة  غ��ري  اآل��ي��ة 
النواب  متنح  اذ  الب��ي�����س  البيت 
ال��ت��دخ��ل يف ح����ال قرر  احل����ق يف 
العقوبات  تعليق  ترامب  الرئي�س 

••وا�صنطن-وكاالت:

ب��ع��د ات��ف��اق ه��دن��ة اأب��رم��ت��ه وا���س��ن��ط��ن وم��و���س��ك��و لتخفيف 
والقنيطرة  درع����ا  ه���ي  حم��اف��ظ��ات  ث����الث  يف  ال��ت�����س��ع��ي��د 
وال�سويداء، ي�سود هدوء حذر على طول اجلبهة اجلنوبية 
“اإيكونومي�ست”  جم��ل��ة  ب������راأي  ي��ع��ن��ي،  م���ا  ����س���وري���ا،  يف 

ال�يطانية اختباراً لقدرة رو�سيا على جلم حلفائها.
وحول الو�سع يف مدينة درعا التي انطلقت منها النتفا�سة 
اإن  املجلة  الأ�سد، تقول  ب�سار  الرئي�س  ال�سورية �سد حكم 
البنادق �سمتت يف املدينة املنكوبة، ظهر يوم 9 يوليو، بعيد 
لإبرامه.  ووا�سنطن  مو�سكو  تو�سطت  هدنة  اتفاق  تنفيذ 
اأع��ل��ن الت��ف��اق الرئي�سان الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ترامب  وق��د 
ونظريه الرو�سي فالدميري بوتني بعد لقائهما الأول، يف 
قمة الع�سرين يف هامبورغ. كما يعد اتفاق الهدنة الأخري 
مبثابة حماولة جديدة يف �سل�سلة من املحاولت الفا�سلة 
وال��ذي بداأ  العنف يف �سوريا،  القوتان لإنهاء  التي بذلتها 
من  يقرب  م��ا  اأرواح  وح�سد  �سنوات،  �ست  م��ن  اأك��رث  منذ 

400 األف �سخ�س. 

تعاون اأعمق
اإذا طبقت الهدنة وطال اأمدها،  وبح�سب “اإيكونومي�ست”، 
ورو�سيا.  اأمريكا  بني  اأعمق  تعاون  اأم��ام  الباب  تفتح  فقد 
وق��د ي��ق��ود ذل��ك اإىل ن��وع م��ن ال�����س��الم، ول��ك��ن ع��� م��ا قد 
عليها  ت�سيطر  اإىل عدة مناطق  �سوريا  تق�سيم  اإىل  ي��وؤدي 
على  الأ�سد  �سيطرة  ا�ستمرار  احتمال  مع  خمتلفة،  قوى 

املنطقة ال�ساحلية من البالد.
اإنه لي�س معروفاً بعد اإن كان اتفاق الهدنة  وتقول املجلة 
�سينجح هذه املرة. فقد متخ�ست اجتماعات �سرية دامت 
اأ�سهراً يف عمان بني م�سوؤولني اأمريكيني ورو�س واأردنيني، 

عن �سفقة تفتقر لعنا�سر قوة تفر�س تنفيذها. 
وقف  منطقة  ملراقبة  ق���وات  �ستن�سر  اإن��ه��ا  رو�سيا  وت��ق��ول 

ال��ن��ار، وال��ت��ي تغطي ث��الث��ة حم��اف��ظ��ات جنوبية  اإط����الق 
حتاذي احلدود مع اإ�سرائيل والأردن. ويقول دبلوما�سيون 
قوة  ت�سكيل  ب�����س��اأن  ج��اري��اً  زال  م��ا  البحث  اإن  اأم��ري��ك��ي��ون 

برية.

اعالن مت�سرع
حينه،  حتى  الهدنة  اتفاق  ل�سمود  اإيكونومي�ست  وت�سري 
ولكن كما جرى حيال اتفاقات قدمية، رمبا تنهار ب�سرعة 
الهدنة  الإع��الن عن  اأن  دون وج��ود قوة لفر�سها. ويبدو 
جاء مبكراَ، ونتيجة الت�سرع يف توفري �سيء ما للرئي�سني 

الأمريكي والرو�سي لكي يعلناه عقب لقائهما الأول. 
وتركيبة  جغرافية  ت�ساعد  رمب��ا  امل��ج��ل��ة،  بح�سب  ول��ك��ن، 
املنطقة التي تغطيها الهدنة، يف ا�ستمرارها. فاإن املنطقة 
� درع���ا وحم��اف��ظ��ة ال��ق��ن��ي��ط��رة، وب��ع�����س اأج�����راء حمافظة 
�سابقاً. فهناك عدد  اأ�سغر من مناطق غطيت  ال�سويداء، 
اأق���ل م��ن امل��ت��ط��رف��ني ال��ق��ادري��ن ع��ل��ى ت��خ��ري��ب اأي اتفاق، 
والتي ميكن  املعار�سة  الف�سائل  اأق��ل من  كما يوجد عدد 
يت�سف  عليه،  وع��الوة  بالهدنة.  لاللتزام  عليها  ال�سغط 
ويعمل  �سرا�سة،  اأق��ل  بكونهم  �سوريا  جنوب  يف  املعار�سون 
ال�سوري  اجل��ي�����س  ي��ح��ارب��ون  م���ن  م��راق��ب��ة  ع��ل��ى  الأردن 
مناطق  يف  للتقدم  وي�سعون  اإيرانياً،  مدعومة  وميل�سيات 

بالقرب من حدوده. 

اإنهاء احلرب
نتيجة خلطط  هو  الهدنة  اتفاق  اأن  اإيكونومي�ست  وت��رى 
رو�سية لإنهاء احلرب يف �سوريا. ومنذ يناير، قادت مو�سكو 
حم���ادث���ات م��ع ت��رك��ي��ا واإي������ران، ال��ل��ت��ني ت��دع��م��ان طرفني 
متناحرين يف ال�سراع، من اأجل احلد من الت�سعيد يف اأربع 
مناطق، وحيث يتوقف كل من النظام وقوات معار�سة عن 
ذلك على  الهدف من  الآخ��ر. ويرتكز  بع�سهما  مهاجمة 

جعل كل منطقة حتت مراقبة قوى اأجنبية خمتلفة. 

النواب الأمريكي ي�سوت على عقوبات رو�سيا 

االأطراف املتناحرة “باتت متعبة ومرهقة” من ال�سراع

هدنة جنوب �سوريا.. هل ت�ستطيع اإيران جلم حلفائها؟

اعتقال معار�س فيتنامي
 بتهمة حماولة "الإطاحة باحلكومة "

ماتي�س ينتقد اللبا�س الع�سكري املكلف للجنود الأفغان 
الع�سكري  اللبا�س  �سراء   2007 العام  ينبغي عندما قرر يف  مما 
للجنود.وك�سف املكتب ان �سركة خا�سة تتمتع بحقوق الت�سميم ان 
وزير الدفاع الفغاين اآنذاك عبد الرحيم ورداك كان من اختاره، 

مما اأدى اىل كلفة ا�سافية ب%40 حلقوق امللكية.
وتابع التقرير ان امل�سوؤولني قاموا بالطلبية من دون القيام باي 
اختبار او تقييم.وكان من املقرر ان يعقد نواب من جلنة القوات 
ام�س  امل�����س��األ��ة  ح���ول  ا���س��ت��م��اع  جل�سة  ال��ن��واب  جمل�س  يف  امل�سلحة 

الثالثاء.
اىل  الأمريكية  ال��ق��وات  ار���س��ال مزيد من  ماتي�س حاليا  وي��در���س 
اف��غ��ان�����س��ت��ان مل�����س��اع��دة اجل��ي�����س الف���غ���اين ع��ل��ى ال��ت�����س��دي حلركة 

طالبان.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

وجه وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتي�س انتقادا �سديدا على تبذير 
البنتاغون ماليني الدولرات ل�سراء لبا�س مكلف للجي�س الأفغاين 

يجعل من ال�سهل روؤيته من قبل العدو.
يف  التموين  مل�سوؤويل  يوليو   21 بتاريخ  مذكرة  يف  ماتي�س  وق��ال 
دليل  اللون  الداكن  الأخ�سر  اللبا�س  �سراء  ق��رار  ان  الدفاع  وزارة 
على الالمبالة ، م�سددا على األ يتكرر مثل هذا الأ�سلوب يف تبذير 

اأموال املواطنني ب�سكل غري مفيد.
افغان�ستان قال يف تقرير  اعمار  العام لإع��ادة  املراقب  وكان مكتب 
�سدر ال�سهر املا�سي ان البنتاغون انفق حتى 28 مليون دولر اكرث 

واإرب��اك الأمن املحلي.  دورية بهدف الإطاحة بال�سلطة 
ومل تذكر اأي تفا�سيل.

ومل يت�سن الت�سال بليوجن ومل يعرف اإن كان لديه اأي 
متثيل قانوين.

ورغم الإ�سالحات ال�ساملة لالقت�ساد والنفتاح املتزايد 
ال�سيوعي  احل��زب  يحتفظ  الجتماعية  التغريات  على 
يت�ساهل  ول  الإع���الم  على  م�سددة  برقابة  الفيتنامي 
دعمهم  عن  ومدونني  معار�سني  عدة  وع�  النقد.  مع 

لليوجن على النرتنت.

•• هانوي-رويرتز:

القيام  بتهمة  بارزا  ال�سرطة يف فيتنام معار�سا  اعتقلت 
ب��اأن�����س��ط��ة ت��ه��دف اإىل الإط���اح���ة ب��احل��ك��وم��ة يف اأح���دث 
م�سعى على ما يبدو من الدولة التي يحكمها �سيوعيون 

لت�سديد اخلناق على املنتقدين.
وقالت ال�سرطة يف منطقة جنهي اآن اإن يل دينه ليوجن 

)51 عاما( اعتقل ام�س الأول الثنني. 
واأ�سافت على موقعها الإخباري اأن ليوجن مار�س اأن�سطة 
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وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم واملالب�س.
 الواق�عة بالفئة:  25 

كما هو  " SKECHERS GO STEP" باأحرف لتينية  عبارة  كتبت  العالمة:   و�سف 
مبني يف منوذج الطلب.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/16م   املودعة حتت رقم:  268366 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�س��م:  �سكت�سرز يو.ا�س.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�سن 
املتحدة  الوليات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم واملالب�س.
 الواق�عة بالفئة:  25 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " SKECHERS GO TRAIL" باأحرف لتينية كما هو 
مبني يف منوذج الطلب.

ال�س��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/16م   املودعة حتت رقم:  268367 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  �سكت�سرز يو.ا�س.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�سن
املتحدة  الوليات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم واملالب�س.
 الواق�عة بالفئة:  25 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " SKECHERS GO TRAIN" باأحرف لتينية كما هو 
مبني يف منوذج الطلب.

ال�س��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080  

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/07م   املودعة حتت رقم:  267828 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�س��م:  �سكت�سرز يو.ا�س.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�سن
املتحدة  الوليات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم واملالب�س.
 الواق�عة بالفئة:  25 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " SKECHERS GO WALK" باأحرف لتينية كما هو 
مبني يف منوذج الطلب.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/16م   املودعة حتت رقم:  268362 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�س��م:  �سكت�سرز يو.ا�س.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�سن
املتحدة  الوليات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم واملالب�س.
 الواق�عة بالفئة:  25 

" SKECHERS GO KNIT" باأحرف لتينية كما هو  العالمة:  كتبت عبارة  و�سف 
مبني يف منوذج الطلب.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/16م   املودعة حتت رقم:  268365 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�س��م:  �سكت�سرز يو.ا�س.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�سن
املتحدة  الوليات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم واملالب�س.
 الواق�عة بالفئة:  25 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " SKECHERS GO MEB" باأحرف لتينية كما هو مبني 
يف منوذج الطلب.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/07م   املودعة حتت رقم:  267826 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  �سكت�سرز يو.ا�س.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�سن
املتحدة  الوليات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم واملالب�س.
 الواق�عة بالفئة:  25 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " SKECHERS GO RUN" باأحرف لتينية كما هو مبني 
يف منوذج الطلب.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/07م   املودعة حتت رقم:  267825 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�س��م:  �سكت�سرز يو.ا�س.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�سن
املتحدة  الوليات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم واملالب�س.
 الواق�عة بالفئة:  25 

" SKECHERS GO SHIELD" باأحرف لتينية كما  و�سف العالمة:  كتبت عبارة 
هو مبني يف منوذج الطلب.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

منوذج اعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :
با�س������م :جمموعة كانو

وعنوانه:بناية جمموعة كانو - �سارع خالد بن الوليد - الرفاعة - بردبي 
- �س.ب:290

بتاريخ:1998/5/16 وامل�سجلة حتت الرقم:15269 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ 

وحتى تاريخ:2027/7/27 احلماية يف: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

منوذج اعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :
با�س������م :جمموعة كانو كي اآر تي

وع��ن��وان��ه:م�����س��ت��ودع رق���م 309- ال��ق��وز ال�����س��ن��اع��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة - ب��ردب��ي - 
�س.ب:290

بتاريخ:1998/5/16 وامل�سجلة حتت الرقم:15270 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ 

وحتى تاريخ:2027/7/27 احلماية يف: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

منوذج اعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :
با�س������م :جمموعة كانو كي اآر تي

وع��ن��وان��ه:م�����س��ت��ودع رق���م 309- ال��ق��وز ال�����س��ن��اع��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة - ب��ردب��ي - 
�س.ب:290

بتاريخ:1998/5/16 وامل�سجلة حتت الرقم:15268 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ 

وحتى تاريخ:2027/7/27 احلماية يف: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

�سالون ريروتى الرجايل
  rerotti : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :264568     بتاريخ : 2016/12/12
با�س������م :�سالون ريروتى الرجايل

وعنوانه:حمل رقم 2 ملك فو كوم �س.ذ.م.م ، بردبي ، احلبية ، هاتف:045136012، �سندوق ال�يد:62009
 امييل:saksdubai@live.com دبي

 ، العناية  ، خدمات  بيطرية  ، خدمات  بالفئة:44 خدمات طبية  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
ب�سحة وجمال الكائنات الب�سرية واحليوانات ، خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات.

يع� عن احلرف  �سكل مميز  اعالها  ور�سم  بالالتينية  مكتوبة   rerotti و�سف العالمة:عبارة عن الكلمة
الول من الكلمة والعالمة باللون ال�سود. 

ال�س��رتاطات :.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بال�يد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

 ناي�س بيبي �س.م.ح
NICE BABY: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :274623     بتاريخ : 2017/6/7
با�س������م :ناي�س بيبي �س.م.ح

وعنوانه:حمل جي بي ام 01،03 - �سوق التنني - الور�سان الول - دبي - هاتف:0507181193
امييل:dragotown@gmail.com دبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25 املالب�س ولبا�س القدم واغطية الرا�س.
كبرية  الالتينية  باحلروف  مكتوبة   NICE BABY و�سف العالمة:هي عبارة عن الكلمتني

بلون ا�سود. 
ال�س��رتاطات :.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  
اأو اإر�ساله بال�يد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

 ادمز هارف�ست ميدل اي�ست �س.م.ح
Marino: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :271952     بتاريخ : 2017/4/20
با�س������م :ادمز هارف�ست ميدل اي�ست �س.م.ح

وعنوانه:اي 1-07 منطقة عجمان احلرة ، عجمان ، المارات العربية املتحدة ، هاتف:067448180 ، �سندوق 
عجمان  adamsharvest2017@gmail.com:ال�يد:45578 ، امييل

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29 اللحوم وال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد ، خال�سات 
اللحم ، فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ، 

البي�س واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل.
�سريط  به  يحيط  ازرق  بلون  متموج  �سكل  العلى  ن�سفها  يف  يوجد  بي�ساء  خلفية  يف  العالمة:العالمة  و�سف 
، وذهبي على التوايل من اخلارج اىل الداخل ويوجد يف اجلزء العلوي منه �سكل �سمكة  ، ابي�س  باللوان ازرق 
الن�سف  بلونني ابي�س وازرق كتب يف و�سط ال�سكل باحرف اجنليزية �سميكة بلون ابي�س Marino ويوجد يف 
ال�سفل �سكل متموج بلون ازرق يحيط به �سريط باللوان ازرق ، ابي�س وذهبي على التوايل من اخلارج اىل 
الداخل ويوجد يف اجلزء العلوي منه �سكل �سمكة بلونني ابي�س وازرق كتب يف و�سط ال�سكل باحرف عربية 

بلون ابي�س �سميك مارينو. 
ال�س��رتاطات :.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بال�يد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

ادمز هارف�ست ميدل اي�ست �س.م.ح
  II Perfetto طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : ال�فيتو

املودعة بالرقم :271953     بتاريخ : 2017/4/20
با�س������م :ادمز هارف�ست ميدل اي�ست �س.م.ح

وعنوانه:اي 1-07 منطقة عجمان احلرة ، عجمان ، المارات العربية املتحدة ، هاتف:067448180 ، �سندوق 
ال�يد:45578 ، امييل:adamsharvest2017@gmail.com عجمان

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30 القهوة ، وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية الرز ، 
التابيوكا وال�ساغو ، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات ، احللويات 
وال�سل�سات  اخل��ل  اخل���ردل   ، امللح   ، اخلبيز  وم�سحوق  اخل��م��رية   ، الأ���س��ود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة 

)التوابل( ، البهارات ، الثلج.
 Il كلمة  اجنليزية  باحرف  ا�سود  بلون  منها  العلى  اجل��زء  يف  كتب  بي�ساء  خلفية  يف  العالمة:العالمة  و�سف 
يف  وكتب  الي�سار  اىل  اليمني  من  واخ�سر  ابي�س   ، احمر  ب��ال��وان  خطوط  ث��الث  ا�سفلها   Perfetto
اجلزء ال�سفل بلون ا�سود باحرف عربية ال�فيتو ا�سفلها ثالث خطوط بالوان احمر ، ابي�س واخ�سر من 

اليمني اىل الي�سار. 
ال�س��رتاطات :.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بال�يد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

 ادمز هارف�ست ميدل اي�ست 
Verona طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :فريونا 

املودعة بالرقم :271951     بتاريخ : 2017/4/20
با�س������م :ادمز هارف�ست ميدل اي�ست

وعنوانه:اي 1-07 منطقة عجمان احلرة ، عجمان ، المارات العربية املتحدة ، هاتف:067448180 ، �سندوق 
عجمان  info@adamsharvestme.com:ال�يد:45578 ، امييل

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29 اللحوم وال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد ، خال�سات 
اللحم ، فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ، 
البي�س واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل ، �سمك التونة وال�سردين واملاكاريل 

املعلب ، فواكه وخ�سروات وبقوليات معلبة ، معجنون طماطم.
و�سف العالمة:العالمة يف خلفية بي�ساء يوجد يف ن�سفها العلى �سكل متموج بلون احمر اطرافه بلون ذهبي 
�سميك Verona كتب بداخله باحرف لتينية كبرية بلون ابي�س �سميك ا�سفله يوجد �سكل متموج بلون 

اخ�سر كتب بداخله باحرف عربية كلمة فريونا بلون ابي�س �سميك مع و�سع ثالث نقاط يف حرف الفاء. 
ال�س��رتاطات :.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بال�يد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/07م   املودعة حتت رقم:  267823 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

با�س��م:  �سكت�سرز يو.ا�س.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�سن
املتحدة  الوليات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم واملالب�س.
 الواق�عة بالفئة:  25 

يف  مبني  هو  كما  لتينية  " SKECHERS GO" ب��اأح��رف  عبارة  كتبت  العالمة:   و�سف 
منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
اأو اإر�ساله بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/16م   املودعة حتت رقم:  268368 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�س��م:  �سكت�سرز يو.ا�س.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�سن
املتحدة  الوليات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم واملالب�س.
 الواق�عة بالفئة:  25 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " SKECHERS GOGA RUN" باأحرف لتينية كما 
هو مبني يف منوذج الطلب.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بال�يد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

 بي 180 لتجارة املالب�س
B180: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :253508     بتاريخ : 2016/5/12
با�س������م :بي 180 لتجارة املالب�س

وعنوانه:فيال ملك حممد يو�سف عبدالغفور عبداهلل - حمي�سنة الوىل ، هاتف:0505199954
دبي  b180trading@gmail.com:امييل

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25 القبعات ، احلقائب مبختلف انواعها ، املالب�س مبا يف 
ذلك الحذية بجميع انواعها وال�سبا�سب وجميع املنتجات امل�سمولة بالفئة.

الرقم  و�سف العالمة:عبارة عن الكتابة B180 مكتوبة ب�سكل فني مميز كما مت و�سع دائرة �سغرية اعلى 
الخري والتي ت�ستخدم لال�سارة اىل درجات احلرارة والعالمة بال�سود والبي�س. 

ال�س��رتاطات :احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن الرقم 180 يف الو�سع العادي.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بال�يد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

منوذج اعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :
با�س������م :جمموعة كانو

وعنوانه:بناية جمموعة كانو - �سارع خالد بن الوليد - الرفاعة - بردبي 
- �س.ب:290

بتاريخ:1998/5/16 وامل�سجلة حتت الرقم:15271 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ 

وحتى تاريخ:2027/7/27 احلماية يف: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080
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املال والأعمال

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

قت مند     يبدو ان تون�س التي ُوفرّ
تكري�س  يف  املا�سي  القرن  �ستينات 
الن�سل  وحتديد  العائلي  التنظيم 
النفجار  خم���اط���ر  ج��ن��ب��ه��ا  مم����ا 
ال������دمي������وغ������رايف وم�������س���اع���ف���ات���ه 
الق���ت�������س���ادي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة، ل 
تنا�سل  ل��وق��ف  ال��ي��وم  �سبيال  جت��د 
مبعدل  وت���ن���ا����س���خ���ه���ا  الأح������������زاب 
ي��ث��ري الأ���س��ئ��ل��ة ح���ول م���دى جدية 
ال��ظ��اه��رة، وه��ل ه��ي فعال �سحية 
ترجمة خللل م�سدره  ام  �سيا�سيا، 
ال���روؤى  اخ��ت��الف  الأ���س��ا���س��ي لي�س 
الزعامات  �سراع  وامن��ا  وال���ام��ج 
داخل  وال��ن��ف��وذ  التموقع  وح���روب 

تلك الأحزاب.
امل�سهد  ف�����را������س  ازدان  ف���ق���د     
ال�سيا�سي يف تون�س، مبولود جديد 
احلياة  يف  ن�سبيا  ق��دمي��ة  ب��اأ���س��م��اء 
ال�سيا�سية، مبا انها كانت من اأبرز 
ال��ق��ي��ادات امل��وؤ���س�����س��ة حل��رك��ة نداء 
تون�س، احلركة التي ان�سطرت بعد 
الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  ف��وزه��ا 
 ،2014 ل����ع����ام  وال���ت�������س���ري���ع���ي���ة 
ُيعدرّ  وقبائل  بطون  اىل  ان�سطرت 

املولود اجلديد رابعها.

م�سروع لالإ�سالح
وبهذه املنا�سبة، قال رئي�س الهيئة 
اأول”  “تون�س  حلركة  التاأ�سي�سية 
امل�سهد  ان��خ��رام  اإن  ب��احل��اج،  ر���س��ا 
نداء  حركة  وان��ح��راف  ال�سيا�سي، 
تون�س عن القيام بدورها يف حمل 
تعبريه،  ح�سب  احل��داث��ي  امل�سروع 
دف��ع��ا اإىل ت��اأ���س��ي�����س ه����ذا احل����زب، 
اإرج��اع التوازن  اأن هدفه هو  مبيرّنا 
عملية  ودف���ع  ال�سيا�سي،  للم�سهد 
التي  ال����دمي����ق����راط����ي  الن����ت����ق����ال 

يعت�ها معطلة.

القت�سادية  وال�����ام����ج  ب��امل��ال��ي��ة 
ط����ارق ال�����س��ع��ب��وين، وام����ني وطني 
الدين  ���س��الح  ب��ال��درا���س��ات  مكلف 
ب����ن ف������رج، وام������ني وط���ن���ي مكلف 
ب�����ال�����ع�����الق�����ات ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 
جابر،  ريا�س  الداخلي  والتوا�سل 
وامني وطني مكلف بالطلبة فاخر 
اجل����ب����ايل، وال���ف���ا����س���ل اجل���زي���زي 

ع�سو.

ثالثة م�سارات
يذكر اأن الع��الن عن هذا احلزب 
امل���ا����س���ي من  ي�����وم اخل���م���ي�������س  مت 
الهيئات  مع  العالقة  وزارة  ط��رف 
الد�ستورية واملجتمع املدين وحقوق 
الن�سان، التي افادت باملنا�سبة باأن 
العدد اجلملي لالأحزاب ال�سيا�سية 

يف تون�س اأ�سبح 206 حزبا.
ب��ل��ح��اج هو  اأن ر���س��ا     وي�����س��ار اإىل 
تون�س  ن��داء  حركة  موؤ�س�سي  اح��د 
عرف  ال���ذي   2012 �سنة  تاأ�س�س 
عديد   2014 ان���ت���خ���اب���ات  ب���ع���د 
الن�سقاقات وال�سراعات الداخلية 
ادت اىل ا�ستقالة وخ��روج عدد من 
ع��رف��ت مبجموعة  ال��ت��ي  ق��ي��ادات��ه 
“الهيئة الت�سيريية لنداء تون�س«.

اأع��ل��ن الم��ني العام     م��ن جانبه، 
امل��ك��ل��ف ب��ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة يف 
اأنرّ تكوين  احلركة خمي�س ق�سيلة، 
لي�ست  ل��ل��ح��رك��ة  ب���رمل���ان���ي���ة  ك��ت��ل��ة 
الوقت  اأول��وي��ات��ه��ا يف  ���س��م��ن  م���ن 

الراهن. 
احلزب  ه���ذا  ب��ن��اء  اأنرّ  اإىل  واأ����س���ار   
اجلديد �سيقوم على ثالثة م�سارات 
وهي م�سار البناء احلزبي، وم�سار 
التون�سي،  ال�سيا�سي  الفكر  ور�سات 
واخ�����ر ���س��ي��ق��وم ع��ل��ى ال���دع���وة اىل 
ت��ون�����س��ي��ة جديدة  ج��ب��ه��ة  اإح������داث 
التوازن  اخ��ت��الل  ظ��ل  يف  وتثبيتها 

ال�سيا�سي يف البالد.

�سحفي،  ت�����س��ري��ح  يف  واأو�����س����ح     
مب��ن��ا���س��ب��ة الإع�������الن ر���س��م��ي��ا عن 
اأن  اجل��دي��د،  احل���زب  ه��ذا  تاأ�سي�س 
وطنيا  م�����س��روع��ا  تعتمد  احل��رك��ة 
جوانب  ج��م��ي��ع  ي���ه���م  ل���الإ����س���الح 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  احل��ي��اة 

وطنية  واأم��ي��ن��ة  ق�سيلة،  خلمي�س 
ب����امل����راأة وامل��ج��ت��م��ع املدين  م��ك��ل��ف��ة 
واأم������ني وطني  لآم������ال اجل����ب����ايل، 
مكلف بال�جمة والتكوين فوزي 
ال�سيا�سية  الهيئة  ورئي�س  معاوية، 
ع��ام مكلف  وام��ني  �سويخ،  النا�سر 

يف  م��ن��ه  ك��ب��ري  ج����زء  يف  “ان�سهر 
حركة النه�سة وانخرط يف عملية 

توريث جعلته م�ستتا«.
    وب��نيرّ ب��احل��اج اأن ح��زب “حركة 
تون�س اأول” ل يقف يف الوقت ذاته 
موقف املعار�س اأو امل�ساند حلكومة 

اإىل  ت�سبو  واأن���ه���ا  والج��ت��م��اع��ي��ة، 
ت���ك���وي���ن ج���ب���ه���ة ع���ري�������س���ة جتمع 
لإنقاذ  الو�سطية  الوطنية  القوى 
الدميقراطي،  الن���ت���ق���ال  م�����س��ار 
خا�سة بعد ان�سالخ موؤ�س�سي حزب 
النداء  ان  قائال  منه  تون�س  ن��داء 

الهيئة  رئي�س  مهمة  ب��احل��اج  ر�سا 
الرميلي،  بوجمعة  و  التاأ�سي�سية، 
الوطني،  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  خ��ط��ة 
ا���س��ن��دت مهمة ام��ني مال  يف ح��ني 
القطي،  ال��ع��زي��ز  ل��ع��ب��د  ل��ل��ح��رك��ة 
بالت�سال  م���ك���ل���ف  ع������ام  واأم��������ني 

من  م�ستثنيا  ال��وط��ن��ي��ة،  ال���وح���دة 
ذلك بع�س امللفات على غرار ملف 
م��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد ال����ذي ق���ال انه 

يحظى مب�ساندة حزبه.
   وبخ�سو�س تركيبة وتوزيع املهام 
ف�سيتوىل  يف “حركة تون�س اول”، 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

فالدميري  الرو�سي  الروؤ�ساء  بحث 
بوتني والوكراين برتو بورو�سنكو 
ماكرون  اإمي���ان���وي���ل  وال��ف��رن�����س��ي 
اأنغيال مريكل  الأملانية  وامل�ست�سارة 
يف ات�سال هاتفي �سبل حل النزاع يف 
�سرق اأوكرانيا، وذلك غداة حتميل 
املبعوث اخلا�س المريكي اجلديد 
م�سوؤولية  م��و���س��ك��و  اوك��ران��ي��ا  اىل 

ا�ستمرار النزاع.
واأعلن الكرملني يف بيان اأن القادة 
تقرير  اىل  اول  ا�ستمعوا  الأرب��ع��ة 
التابعة  املراقبة  امل�سوؤولني يف بعثة 
اأوروبا  يف  والتعاون  الأم��ن  ملنظمة 
ح���ول م���دى اح����رتام وق���ف اطالق 

النار يف ال�سرق النف�سايل.
تبادل  “بعدها  ال��ب��ي��ان  واأ�����س����اف 
الو�سع  حول  الآراء  الأربعة  القادة 
اآخذين  اأوك��ران��ي��ا،  جنوب-�سرق  يف 

وا�ستئناف العالقات القت�سادية«.
فيها  ي�������س���ارك  م������رة  اول  وه�������ذه 
اميانويل  ال���ف���رن�������س���ي  ال���رئ���ي�������س 
الهاتفية  املحادثة  ماكرون يف هذه 
املقررة يف اطار جمموعة الت�سال 
اي�سا  ت�سمى  والتي  اوكرانيا،  حول 
توليه  منذ   ، ال��ن��ورم��ان��دي  رب��اع��ي 
مفاتيح الليزيه، ل �سيما وانه كان 

اأي��ار مايو اىل اجراء  دع��ا يف نهاية 
ه���ذه امل��ح��ادث��ة ال��رب��اع��ي��ة يف ا�سرع 

وقت.
وت�������اأت�������ي ه�������ذه امل�����ح�����ادث�����ة غ������داة 
ت���������س����ري����ح����ات مم����ث����ل وا����س���ن���ط���ن 
الأوكرانية  املفاو�سات  يف  اجلديد 
مو�سكو  ل  حمرّ ال��ذي  فولكر  ك��ورت 

م�سوؤولية احلرب يف �سرق البالد.

امام  اخلطرية  العقبات  بالعتبار 
لل�سالم  مين�سك  ات��ف��اق��ات  تنفيذ 

امل�مة يف ف�اير 2015«.
اأن  اىل  بيانه  يف  الكرملني  واأ���س��ار 
الرئي�س الرو�سي “�سرح بالتف�سيل 
الإتفاق  ل��ب��ن��ود  ال��رو���س��ي��ة  امل��ق��ارب��ة 

الرئي�سية«.
من جهتها قالت احلكومة الملانية 

الربعة  القادة  ان  بيان منف�سل  يف 
هي  الول�����وي�����ة  ان  ع���ل���ى  ات���ف���ق���وا 
الثقيل  والعتاد  العديد  لن�سحاب 
من بع�س املناطق والحياء املقررة 
“الرئي�س  ان  م�������س���ب���ق���ا.واأ����س���اف 
على  ح�سا  وامل�ست�سارة  الفرن�سي 
اإج�����راءات م��ت��ب��ادل��ة وتبادل  ار���س��اء 
اأ�����س����رى ب���ح���ل���ول ن���ه���اي���ة ال����ع����ام .. 

•• كراكا�ص-وكاالت:

الفنزويلي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ح��ذر 
���س��ام��وئ��ي��ل م���ون���ك���ادا م���ن ان����دلع 
م��وج��ة عنف ب��ال��ب��الد اع��ت��ب��اراً من 
ام�����س ال���ث���الث���اء ح��ي��ث ي��ت��وق��ع اأن 
احتجاجات  الالتيني  البلد  ت�سهد 
نقلته  مل��ا  وف��ق��اً  للحكومة،  مناوئة 

وكالة اأنباء AVN الر�سمية. 
نقلتها  م��ت��ل��ف��زة  ت�����س��ري��ح��ات  ويف 
الوكالة املذكورة، حذر الوزير من 
ان����دلع م��وج��ة ع��ن��ف اع��ت��ب��اراً من 
معار�سي  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ام�����س 
نيكول�س  ال��ف��ن��زوي��ل��ي  ال��رئ��ي�����س 
م������ادورو ي��ح��ث��ون م��ن��ظ��م��ة ال����دول 
الأمريكية على عقد اجتماع اليوم 
الأربعاء يف وا�سنطن لتناول الأزمة 
الفنزويلية الذي اندلعت منذ نحو 
عن  اأ�سفرت  باحتجاجات  اأ�سهر   4

وطنية  جمعية  لختيار  انتخابات 
د�ستورية من 545 ممثاًل �سيكون 
ق�سائي  ن����ظ����ام  ت���ط���وي���ر  ع��ل��ي��ه��ا 
ج��دي��د واإ���س��الح ال��دول��ة، وو�سف 
املعار�سون هذه العملية بالحتيال 
ا�ستفتاء  ع��ل��ى  ا���س��ت��ن��اده��ا  ل���ع���دم 
م�سبق، داعني اإذا تطلب الأمر اإىل 

مقاطعة العملية الت�سويتية.  

م�سرع 100 قتياًل على الأقل. 
للوحدة  امل����ائ����دة  “حتالف  ودع�����ا 
املعار�س لإ�سراب  الدميقراطية” 
ع����ام غ�����داً الأرب�����ع�����اء مم��ت��د ل�48 
���س��اع��ة وم�����س��رية ح��ا���س��دة اجلمعة 
لالحتجاج  ك���اراك���ا����س  يف  امل��ق��ب��ل��ة 
من  امل��دف��وع  الد�ستور  تعديل  �سد 
اإقامة  املقرر  وم��ن  احلكومة.  قبل 

البوابات  تفكيك  مقابل  ال�سفارة، 
ر املحللني  اللكرتونية، وهو اأمر ذكرّ
مبا حدث يف 1997، عندما حاول 
خالد  اغتيال  ال�سرائيلي  املو�ساد 
م�سعل يف عمان، وا�سطر نتنياهو 
يف حينه اىل دفع ثمن لقاء اطالق 
املو�ساد، والذي متثل  �سراح رجلي 
باإطالق �سراح ال�سيخ احمد يا�سني 
الفل�سطينيني  ال���س��رى  وع�سرات 
م��ن ال�����س��ج��ون ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة. مع 
ذلك، فقد نفى دي��وان نتنياهو ان 
يكون هناك اأي ارتباط بني اطالق 
ال�سرائيلي  الم���ن  ح��ار���س  ���س��راح 
لعمان،  مب��غ��ادرت��ه  الردن  و�سماح 
وب������ني ق�������رار امل���ج���ل�������س ال��������وزاري 
وال�ستعا�سة  ال���ب���واب���ات  ت��ف��ك��ي��ك 
مت  كما  “ذكية”  ب��ك��ام��ريات  عنها 

و�سفها.
هاآرت�س  تلخ�س  ال�����س��دد  ه���ذا  يف 
املا�سيني،  ال��ي��وم��ني  م��ا مت خ��الل 
وتكتب ان رئي�س احلكومة بنيامني 
نتنياهو، اجرى م�ساء ام�س الأول 
الث����ن����ني، حم����ادث����ة ه��ات��ف��ي��ة مع 

وت���واج���د خ���الل ت��ل��ك ال�����س��اع��ة يف 
ب�سار  د.  ال��ب��ي��ت  ���س��اح��ب  امل���ك���ان 
احل��م��ارن��ة، وال����ذي ا���س��ي��ب اي�سا 
متاأثرا  وت����ويف  احل���ار����س  ب���ن���ريان 
اإخالء  ا�سرائيل  وقررت  بجراحه. 
كل رجال ال�سلك الدبلوما�سي من 
احلادث  ي�سبب  ان  خ�سية  ع��م��ان، 
ملهاجمة  وحم����اولت  ا���س��ط��راب��ات 
الأردنية  ال�سلطات  لكن  ال�سفارة، 
احلار�س  مبغادرة  ال�سماح  رف�ست 
ان  ال  م��ع��ه.  بالتحقيق  وط��ال��ب��ت 
ا����س���رائ���ي���ل رف�����س��ت ذل����ك وادع����ت 
بح�سانة  ي��ت��م��ت��ع  احل����ار�����س  ب�����اأن 

دبلوما�سية.
وق��ال زكريا ج��واودة، وال��د ال�ساب 
ال���ذي قتله احل���ار����س، انه  حم��م��د 
ي��ت��وق��ع حم��اك��م��ة احل���ار����س، لكنه 
قال لحقا انه م�ستعد للتخلي عن 
مطلبه اذا اعيد الو�سع يف احلرم 

القد�سي اىل �سابق عهده.
احلكومة  رئ���ي�������س  دي�������وان  وق������ال 
بنيامني نتنياهو، م�ساء ام�س، انه 
بعد 24 �ساعة من احلادث انتهت 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

ت�����ن�����اق�����ل�����ت و�������س������ائ������ل الع����������الم 
التو�سل  ح��ول  انباء  ال�سرائيلية 
احلكومة  رئي�س  ب��ني  �سفقة  اىل 
الأردين  وامل��ل��ك  نتنياهو  بنيامني 
الأمر  نهاية  يف  �سمحت  ع��ب��داهلل، 
يف  اللكرتونية  البوابات  بتفكيك 
احلرم ال�سريف يف القد�س، وانهاء 
الأزمة التي احدثها قرار املجل�س 
البوابات  ه���ذه  ت��رك��ي��ب  ال������وزاري 
العملية  عقابا للفل�سطينيني على 
ا�سبوع  قبل  احل��رم  وقعت يف  التي 
مقتل  عن  ا�سفرت  والتي  ون�سف، 
الأنباء  ه���ذه  وح�����س��ب  ���س��رط��ي��ني. 
الإ�سرائيلية  الأزم��ة  ا�سهمت  فقد 
– الردن���ي���ة ال��ت��ي ان��دل��ع��ت على 
ال�سفارة  يف  ح��ار���س  ق��ي��ام  خلفية 
بقتل  ع����م����ان  يف  ال����س���رائ���ي���ل���ي���ة 
م�ساعدة  يف  اردن���ي���ني،  م��واط��ن��ني 
بتفكيك  قرار  اتخاذ  على  نتنياهو 
نف�سه  تخلي�س  وبالتايل  البوابات 
وحكومته من خماطر حرب دينية 

او انتفا�سة ثالثة. 
وح�سب ما تناقلته و�سائل العالم 
ف����ق����د ا������س�����رتط امل����ل����ك ع����ب����داهلل 
ال�سرائيلي  ل��ل��ح��ار���س  ال�����س��م��اح 
طاقم  ك���ل  م���ع  الردن،  مب���غ���ادرة 

ال�ساعة  وقبيل  ع��م��ان،  يف  الأزم����ة 
املا�سية  الليلة  احلادية ع�سرة من 
و�سل طاقم ال�سفارة اىل ا�سرائيل 
اللنبي، ومعه احلار�س  ع� مع� 

امل�ساب.
الطاقم  ع���ودة  ان  ال���دي���وان  وق���ال 
متت بف�سل التعاون الوثيق الذي 
وان  والأردن،  ا���س��رائ��ي��ل  ب���ني  مت 
حتدث  نتنياهو  احل��ك��وم��ة  رئي�س 
وهناأهم  واحل��ار���س  ال�سفرية  م��ع 

بال�سالمة.
رفيع،  ا�سرائيلي  م�سوؤول  وح�سب 
رئي�س  ار������س�����ال  ام���������س  مت  ف���ق���د 
ال�ساباك نداف ارجمان اىل عمان، 
املحادثات  وخ���الل  الأزم�����ة.  حل��ل 
م�سوؤولني  م�����ع  اج�����راه�����ا  ال����ت����ي 
اإطالق  على  الت��ف��اق  اردن��ي��ني مت 
���س��راح احل��ار���س واخ����الء الطاقم 
ال�سرائيلي من ال�سفارة. وقال ان 
ا�سرائيل رف�ست ال�سماح بالتحقيق 
واف��ق��ت على  م��ع احل���ار����س، لكنها 
و����س���ول ال�����س��رط��ة الردن����ي����ة اىل 
ال�������س���ف���ارة وج���ب���اي���ة ت�����س��ري��ح من 
احلار�س ح��ول ما ح��دث، بح�سور 
دب��ل��وم��ا���س��ي��ني ا���س��رائ��ي��ل��ي��ني. ومت 
ذلك م�ساء ام�س، وبعد �ساعة غادر 
باجتاه  عمان  ال�سرائيلي  الطاقم 

املع� احلدودي.

ترتيبات متنع تكرار ت�سعيد كهذا 
الو�سع  واح������رتام  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  يف 

الراهن يف احلرم.
وق�����د ان���دل���ع���ت اأزم�������ة ث���ان���ي���ة بني 
الأول  ام�����س  والأردن،  ا���س��رائ��ي��ل 
الأحد، بعد قيام حار�س ا�سرائيلي 
ال���������س����ف����ارة ال����س���رائ���ي���ل���ي���ة يف  يف 

ع�����م�����ان ب���ق���ت���ل م�����واط�����ن�����ني، اث����ر 
الرواية  ح�سب  احل��ار���س،  تعر�س 
ال�سرائيلية، اىل الطعن بوا�سطة 
م���ف���ك م����ن ق���ب���ل ال�������س���اب حممد 
اجل��واودة )17 عاما(، وهو جنار 
من ا�سل فل�سطيني، كان يعمل يف 
احلار�س.  بيت  يف  الأث���اث  تركيب 

ان  امللكي  الق�سر  ع��ن  ���س��در  ب��ي��ان 
امل��ل��ك اك���د ����س���رورة ال��ت��و���س��ل اىل 
الأزمة  ا�سباب  وازال���ة  �سريع  ح��ل 
املتوا�سلة يف احلرم واعادة الو�سع 
امل�سجد  وف��ت��ح  ع��ه��ده،  ���س��اب��ق  اىل 
وا�ساف  ك���ام���ل.  ب�����س��ك��ل  الق�����س��ى 
امل���ل���ك ب���اأن���ه ي��ج��ب ال��ت��و���س��ل اىل 

الأزمة  مو�سوع  يف  ع��ب��داهلل  امللك 
يف احل����رم ال��ق��د���س��ي واحل�����ادث يف 
ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف عمان.  ال�����س��ف��ارة 
انه  لنتنياهو  عبداهلل  امللك  وق��ال 
اللكرتونية  البوابات  ازال��ة  يجب 
التي و�سعتها ا�سرائيل على مداخل 
احلرم القد�سي ال�سريف. وجاء يف 

هدفه اإعادة التوازن للم�سهد ال�سيا�سي:

باحلاج: تاأ�سي�س حزب تون�س اأول وليد انحراف النداء ...!

فنزويال حتذر من اندلع موجة عنف بالبالد"رباعي النورماندي" يبحثون الأزمة الأوكرانية

االإعالم االإ�سرائيلي: �سفقة بني االأردن وا�سرائيل 

تفكيك البوابات الإلكرتونية بالأق�سى مقابل ت�سريح قاتل الأردنين

تون�س اول  �سليل النداء وغرميهباحلاج ل نعار�س ول ن�ساند

- تكوين كتلة برملانية لي�س من اأولويات 
احلركة اجلديدة 

- تون�س اأول ل يقف موقف املعار�س اأو 
امل�ساند حلكومة الوحدة الوطنية

- ت�سبو احلركة اإىل تكوين جبهة عري�سة جتمع القوى الوطنية الو�سطية

عرب تنقيح الد�ستور:

تون�س: دعوة اإىل تغيري النظام ال�سيا�سي احلايل
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

رئي�س  ان على  احل��ر عبري مو�سي  ال��د���س��ت��وري  احل���زب  رئي�سة  ق��ال��ت    
احلايل  ال�سيا�سي  النظام  يغري  اأن  ال�سب�سي  قايد  الباجي  اجلمهورية 
�سلطة  وي�سمن  ال�سلطات  ت�ستت  مع  يقطع  رئا�سي،  حكم  نظام  ويقر 

تنفيذية قوية قادرة على اتخاذ القرار وتغيري الأو�ساع.
  واأ���س��اف��ت خ���الل اج��ت��م��اع ع���ام نظمه احل���زب اأم�����س ال��ث��الث��اء بق�سر 
اأن  يجب  ال�سلطة  اأن  اجلمهورية،  عيد  مبنا�سبة  بالعا�سمة  امل��وؤمت��رات 
لتخاذ  ال�سالحيات  ك��ام��ل  ل��ه  لتكون  ال�سعب  ينتخبه  م��ن  بيد  ت��ك��ون 

ال��ق��رارات ال��الزم��ة وذل��ك يف اإط���ار اح���رتام القانون واحل��ري��ات العامة 
واخلا�سة، وفق تعبريها.

اأن النظام �سبه ال�ملاين القائم حاليا، ت�ستتت فيه ال�سلط    واعت�ت 
املغ�سو�سة  وال��ت��واف��ق��ات  الف�ساد  ل��وب��ي��ات  فيه  وظ��ه��رت  ال��ن��ف��وذ،  وق���وى 
البعيدة عن م�سلحة العامة البالد، قائلة اإن القول باأن النظام الرئا�سي 

هو بال�سرورة نظام دكتاتوري هو قول خاطئ وت�ير للنظام احلايل.
ت��ق��دمي م��ب��ادرة ت�سريعية  ال�����س��دد اىل    ودع���ت رئي�سة احل���زب يف ه��ذا 
لقرتاح تنقيح الد�ستور “يف اجتاه تخلي�سه من البنود التي من �ساأنها 

اإ�سعاف الدولة وتفكيك موؤ�س�ساتها.

رت مو�سي مببادرة احلزب الت�سريعية املتمثلة يف    من جهة اأخرى، ذكرّ
القانون   “ اأن  اىل  م�سرية  النتقالية،  للعدالة  املنظم  القانون  تنقيح 
وو�سيلة  الدولة  داخل  دولة  والكرامة  احلايل جعل من هيئة احلقيقة 
الذاكرة  وطم�س  الوطنية  احل��رك��ة  زع��م��اء  وت�سويه  التاريخ  لتحريف 

اجلماعية«.
  كما �سددت على �سرورة اتخاذ قرار اإرجاع العالقات الديبلوما�سية مع 
�سوريا وربط قنوات التوا�سل الر�سمية مع القيادة ال�سورية والتن�سيق 
معها لك�سف حقائق ملفات الإرهاب واإماطة اللثام حول �سبكات ت�سفري 

عبري مو�سي تدعو اىل �سلطة تنقيذية قويةال�سباب اإىل بوؤر التوتر ومعرفة م�سادر متويالتها.
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تعلن حمكمة راأ�ش اخليمة االبتدائية – دائرة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة االإمارات للمزادات �ش.ذ.م.م يف 
متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساءًا يوم االحد املوافق 2017/07/30 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع 

االلكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة االعرتا�ش مراجعة ق�سم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�سمي.

حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية  
  دائرة التنفيذ

#       

112684/2017 201429480H            21,000.00

212680/2017 201349089E         11,000.00

312682/2017A4 201536536H         42,000.00

412686/2017 201467786K         85,000.00

512716/2017 2015122792         27,000.00

612721/2017 201326409A            29,000.00

712719/2017 201378600            10,000.00

812737/2017 2015106292          45,000.00

912687/2017 201529811J         25,000.00

1012665/2017APV 201534910A            17,000.00

1112738/2017 2012426922            6,000.00

1212668/2017 2015675822          17,000.00

1312736/2017 201284603A          10,000.00

1412664/2017 201311647B          27,000.00

1512728/2017 2013283161          18,000.00

1612729/2017 201497918A          15,000.00

1712718/2017L200 201353582A        15,000.00

1812747/2017 201342833D         18,000.00

1912750/2017 201562478M         22,000.00

2012754/2017 201372157M           7,000.00

2112701/2017 201465108E         28,000.00

2212713/2017 201612591C            50,000.00

2312709/2017   2014/3907313           62,000.00

2412746/2017 20112402911           30,000.00

2512753/2017   2015946459          65,000.00

2612757/2017 4  2013 3711810          35,000.00

2712703/2017 201315348M           16,000.00

2812734/2017 201557401          80,000.00

2912723/2017 20155627514         19,000.00

3012700/2017 201689737R          15,000.00

3112725/2017 2012576152           28,000.00

3212699/2017 201514769R          17,000.00

3312763/2017 201576812Q          14,000.00

3412742/2017 2015807797         39,000.00

3512732/2017 2014 49143N          70,000.00

3612731/2017 201460961141             38,000.00

3712675/2017 201461686O           60,000.00

3812751/2017 2015715891           27,000.00

3912744/20176 201522762F           18,000.00

4012726/2017 2014771301           43,000.00

4112697/2017 201392071J         35,000.00

4212696/2017 201491260C          15,000.00

4312693/2017 2014 68331O         70,000.00

4412692/2017 201367887L          45,000.00

4512672/2017 201356193E          30,000.00

4612676/2017 201421306M          75,000.00

4712681/2017 201411944O         105,000.00

4812685/2017 201441042P         32,000.00

4912689/2017 201387342I        17,000.00

5012695/2017 201674175G        30,000.00

5112667/2017 201456186O            13,000.00

5212707/2017IS-F 201358550P         50,000.00

5312669/2017 2015 67424R          45,000.00

5412670/2017 201424697P          32,000.00

5512694/2017   201446916J      15000.00

5612671/2017 201477275P           35,000.00

5712673/2017 201468799O          15,000.00

5812764/2017 201324920H         11,000.00

5912762/2017  20131842L           62,000.00

6012756/2017 201534212H          25,000.00

6112765/2017 201375833K         25,000.00

6212741/2017 20119586K        43,000.00

6312759/2017 201443281M          32,000.00

6412780/2017 201485318J         30,000.00

6512788/2017S500 20144939G        190,000.00

6612787/2017 201572032P         27,000.00

6712786/2017 201353735G         13,000.00

6812706/2017 201315431I          35,000.00

6912704/2017 201472762O         30,000.00

7012771/2017 201045946I           23,000.00

7112769/2017 201383581M          35,000.00

7212767/2017 201483996E          8,000.00

7312781/2017 201356541M          13,000.00

7412690/2017 201316966M            7,000.00

7512679/2017L200 201330140O          14,000.00

7612678/2017 201056239F           17,000.00

7712740/2017 201465436F           30,000.00

7812749/2017 201459844F           30,000.00

7912784/2017 201567395M           12,000.00

8012783/2017 201491345P        36,000.00

8112745/2017 201327927L           80,000.00

8212777/2017 201418554O         22,000.00

8312775/2017 201257785P            14,000.00

8412779/2017 201450956Q           8,000.00

8512773/2017 201297981J         14,000.00

8612789/2017 201530964B          17,000.00

8712711/2017 201425269K         32,000.00

8812774/2017 201648461S            21,000.00

8912760/2017 201494556O         41,000.00

9012776/2017GX 460 S 2015 27194Q        100,000.00

9112758/2017 201427646P          13,000.00

9212766/2017 201583907L          18,000.00

9312768/2017 201350149H            7,000.00

9412770/2017 201583876L          18,000.00

9512772/2017 201427636P          14,000.00

9612735/2017 201549015Q          11,000.00

9712666/2017 201593169P         19,000.00

9812785/2017 201480424G           8,000.00

9912778/2017X5   201512347L          80,000.00

10012674/2017 201350172H            7,000.00

10112727/2017 201350014H            7,000.00

10212683/2017  201493006B          85,000.00

10312730/2017 201448205J         14,000.00

10412677/2017 201446932J         14,000.00

10512688/2017  201351583E          11,000.00

10620050/2016 2013796013       13,000.00

1077930/2016G63 2015630235        350,000.00

1083239/2016  201380836A          42,000.00

10913041/2016 20123761611         15,000.00

1108780/2016  201529877B        14,000.00

11113034/2016 20145761813         15,000.00

11214235/2016 2014421551         29,000.00

11318381/2016 2012623178           12,000.00

11418373/2016 2013686172            35,000.00

11518378/2016 2015 7064112            18,000.00

11618326/2016 2012243877         17,000.00

11720076/2016 20136147            9,000.00

1183263/2016 2013986831      15000.00

119162/2017 20123762811          11,000.00

12020036/2016 201526M       140,000.00

1214027/2017 201313460B            12,000.00

1224052/2017 201313461B            12,000.00

12310616/2017 20157402215         20,000.00

1246635/2017L200 201398716A          11,000.00

12512661/2017 201451174B     19000.00

12612742/2017 2015807797         39,000.00

12713040/2016 20106069410           9,500.00

12814241/2016 201229481A            7,000.00

12918375/2016 20136741812          13,000.00

13015304/2016 201420658B           18,000.00

13110569/2017 2013 6251012           25,000.00

13210576/2017 201432855A          15,000.00

13310635/2017 201522549B         15,000.00

13410597/2017 2015439201           38,000.00

13510620/201 201418409B           9,500.00

13611019/2017 201361529A              14500.00

13711004/2017  2008106302       6000.00

13810995/2017 2012970134              88000.00

13911024/2017 200815914        11500.00

14011000/2017 20141931410                       14000.00

14111010/2017 20141927310                       14000.00

14211028/2017 201581370     17000.00

14311009/2017 201325984A          13000.00

14411023/2017   201139848        25000.00

1457651/2015 30  201275422      12000.00

1469170/2017  2010 5359010      11000.00

1479185/2017   2012 7981711        20000.00

1489194/2017730   2007 831658        10000.00

1499215/2017  2014 8979114       18000.00

1509207/2017   2013 3595012         15000.00

15111349/2017 201260280H    30000.00

15211350/2017   2008 13411J      2500.00

153924/2015 200291448      2500.00

154907/2015 200872195      6000.00

1553109/2015 201041789     12000.00

1563107/2015 2011922452     13000.00

157910/2015 2006RED9614      2000.00

1583177/2015  200845107      16000.00

159256/2017200670760       1200.00

160246/2017 200874118A       15000.00

1618163/2017 200786578    2500.00

1628128/2017 200863893      10000.00

1638143/2017 200795391       5000.00

1648161/2017 200813629      8000.00

1658129/2017 200671572      2500.00

1668141/2017 2007652025      5000.00

1678134/2017200639425        1500.00

1688153/2017 200676391    2000.00

1698150/2017 2007894835      4000.00

1708159/2017  2014 2592613      105000.00

1718154/2017 200877873      3000.00

1728127/2017 200620668     4000.00

1738131/2017 200886846      24000.00

1748126/2017 200659941     3500.00

1758158/2017 200726827        4000.00

1768137/2017 200848119      7000.00

1778179/2017  76585 I     190000.00

1789082/2017  644906      19000.00

17911463/2017 894645    60000.00

180002/2017  4016716    30000.00

18111229/201712065P    37000.00

18211474/201747184M    14500.00

18313285/2017 201378143n      12000.00

5812764/2017 201324920H         11,000.00

5912762/2017  20131842L           62,000.00

6012756/2017 201534212H          25,000.00

6112765/2017 201375833K         25,000.00

6212741/2017 20119586K        43,000.00

6312759/2017 201443281M          32,000.00

6412780/2017 201485318J         30,000.00

6512788/2017S500 20144939G        190,000.00

6612787/2017 201572032P         27,000.00

6712786/2017 201353735G         13,000.00

6812706/2017 201315431I          35,000.00

6912704/2017 201472762O         30,000.00

7012771/2017 201045946I           23,000.00

7112769/2017 201383581M          35,000.00

7212767/2017 201483996E          8,000.00

7312781/2017 201356541M          13,000.00

7412690/2017 201316966M            7,000.00

7512679/2017L200 201330140O          14,000.00

7612678/2017 201056239F           17,000.00

7712740/2017 201465436F           30,000.00

7812749/2017 201459844F           30,000.00

7912784/2017 201567395M           12,000.00

8012783/2017 201491345P        36,000.00

8112745/2017 201327927L           80,000.00

8212777/2017 201418554O         22,000.00

8312775/2017 201257785P            14,000.00

8412779/2017 201450956Q           8,000.00

8512773/2017 201297981J         14,000.00

8612789/2017 201530964B          17,000.00

8712711/2017 201425269K         32,000.00

8812774/2017 201648461S            21,000.00

8912760/2017 201494556O         41,000.00

9012776/2017GX 460 S 2015 27194Q        100,000.00

9112758/2017 201427646P          13,000.00

9212766/2017 201583907L          18,000.00

9312768/2017 201350149H            7,000.00

9412770/2017 201583876L          18,000.00

9512772/2017 201427636P          14,000.00

9612735/2017 201549015Q          11,000.00

9712666/2017 201593169P         19,000.00

9812785/2017 201480424G           8,000.00

9912778/2017X5   201512347L          80,000.00

10012674/2017 201350172H            7,000.00

10112727/2017 201350014H            7,000.00

10212683/2017  201493006B          85,000.00

10312730/2017 201448205J         14,000.00

10412677/2017 201446932J         14,000.00

10512688/2017  201351583E          11,000.00

10620050/2016 20136796013          13,000.00

1077930/2016G63 2015630235        350,000.00

1083239/2016  201380836A          42,000.00

10913041/2016 20123761611         15,000.00

1108780/2016  201529877B        14,000.00

11113034/2016 20145761813         15,000.00

11214235/2016 2014421551         29,000.00

11318381/2016 2012623178           12,000.00

11418373/2016 2013686172            35,000.00

11518378/2016 2015 7064112            18,000.00
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الفجر الريا�ضي

العا�سمة  يف  ال��ع�����س��ب��ي  ه��وب��ج��ارت��ني  م�����س��م��ار  اح��ت�����س��ن 
ملونديال  الرابعة  اجلولة  ام�س-  م�ساء   - برلني  الأملانية 
يتزامن مع  ال��ذي  اإفهار  املتدربني  للفر�سان  الإم��ارات  اأم 
زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ملهرجان  التا�سعة  الن�سخة 
ليوا�سل  الأ�سيلة..  العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل 
املهرجان رحالته املكوكية حول قارات العامل حتت �سعار 
اخليول  �سباقات  عا�سمة  اأبوظبي  ق��ارات   6 واح��د  ع��امل 

العربية الأ�سيلة يف العامل.
وتاأتي اإقامة املهرجان بتوجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن 
ال��وزراء وزي��ر �سوؤون  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زاي��د 
رئي�سة  ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  �سمو  الرئا�سة ودعم 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي  الحتاد 

الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة.
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  م��ه��رج��ان  فعاليات  وتت�سمن 
تاج  ج��وه��رة  ال��ع��رب��ي��ة..  للخيول  ال��ع��امل��ي  نهيان  اآل  زاي���د 
ل�سمو  العامل  نهيان وبطولة  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
زايد  وكاأ�س  اإفهار  لل�سيدات  بنت مبارك  ال�سيخة فاطمة 
ال��ع��امل��ي ل�سباقات  ال��وث��ب��ة �ستد وامل��وؤمت��ر  وك��اأ���س م��زرع��ة 
اأم  لأو�سكار  التقديرية  داريل  وج��وائ��ز  العربية  اخليول 
املتدربني  للفر�سان  العامل  وبطولة  بهوليوود  الإم���ارات 
اإيفهرا اإىل جانب كاأ�س مهرجان �سمو ال�سيخ من�سور بن 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وكاأ�س  املفتوح  نهيان  اآل  زاي��د 
الدويل  الحت���اد  اإ���س��راف  لل�سيدات حت��ت  للقدرة  م��ب��ارك 

للفرو�سية.
وجت��ت��ذب اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة م��ن م��ون��دي��ال اأم الإم�����ارات 
للفر�سان املتدربني للخيول العربية - التي تبلغ جوائزه 
املالية 20 األف يورو- 7 من جنوم امل�ستقبل من الفر�سان 
عاما   27 �سمري  علي  البحريني  يتقدمهم  والفار�سات 

الذي حقق الفوز يف 10 مرات خالل 172 م�ساركة.
 16 ال�  �ساحب  بيكايرت  لويد  البلجيكي  اأي�سا  وي�سارك 
انت�سارات   9 وحقق  العام  هذا  الرخ�سة  نال  ال��ذي  عاما 
ماريو�س  الق��سي  اإىل  اإ���س��اف��ة  م�����س��ارك��ة..   38 خ��الل 
دمي��ي��رتي��و “ 17 ع��ام��ا “ وال�����ذي ن���ال ال��رخ�����س��ة قبل 
اأبرز  225 م�ساركة  انت�سارات خالل   10 عامني وحقق 

يف نيقو�سيا.
كما ت�����س��ارك ال��دمن��ارك��ي��ة اي��ن��ا ت��وف��ريود 26 ع��ام��ا وهي 
بطلة هواة الفرو�سية يف ا�سكندنافيا وفازت باملركز الأول 
البلد  عن  يدافع  فيما  م�ساركة..   158 خالل  مرة   26
املنظم اأملانيا الفار�س علي ال�سويكي �ساحب ال� 25 عاما 

وحقق الفوز 11 مرة خالل 89 م�ساركة.
بخ�تها  حا�سرة  رالت�سون  �سويف  الآيرلندية  و�ستكون 
 3 الفوز  فيها  حققت  م�ساركة   59 خ��الل  من  املعروفة 
مرات .. فيما ي�سارك من موري�سو�س كري�سلي رام�سامي 
بالنت�سارات خالل  زاخر  �سجل  25 عاما  وهو �ساحب 

357 م�ساركة حقق فيها الفوز 33 مرة.
وع�ت لرا �سوايا املدير التنفيذي ملهرجان �سمو ال�سيخ 
ل��ل��خ��ي��ول العربية  ال��ع��امل��ي  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن زاي����د  م��ن�����س��ور 
الأ���س��ي��ل��ة رئ��ي�����س الحت����اد ال����دويل لأك��ادمي��ي��ات �سباقات 
اخليول  اإيفهرا رئي�س جلنة �سباقات ال�سيدات يف الحتاد 
�سعادتها  عن  �ستاليونز  الوثبة  عام  مدير  اإفهار  ال��دويل 

بالعودة اإىل برلني بعد انقطاع 3 �سنوات.
وقالت اإن املهرجان عاد اإىل برلني بتوجيهات كرمية من 
�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان.. فيما اخرتنا اأن 
�سباق  خ��الل  م��ن  �سموه  توجيهات  بح�سب  ال��ع��ودة  تكون 
 .. املتدربني  للفر�سان  بنت مبارك  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
م�سرية اإىل ما لدى اأملانيا من كوادر مميزة من الفر�سان 
والفار�سات اإ�سافة لعن�سر املتدربني القوي كما اأنها ع�سو 

يف اأكادميية �سباقات اخليل ايفهرا .
كثريا  نتحم�س  جعلتنا  العوامل  ه��ذه  ك��ل  اأن  واأو���س��ح��ت 
مب�ساركة  اأملانيا  اإىل  العاملي  �سموه  مبهرجان  لالنتقال 
اإل  امل�ساركني  ع��دد  ورغ��م حم��دودي��ة   .. �سباب  7 فر�سان 
اأنها بداية طيبة بعد العودة التي مل تكن �سهلة بعد هذا 
األف   20 جائزته  كبري  �سباق  تنظيم  ث��م  وم��ن  التوقف 

يورو.
يكون  ما  اأف�سل  على  الرتتيبات  اأن��ه متت  اإل  واأ���س��اف��ت  
بف�سل قدرة املهرجان على حتقيق الأه��داف التي تطور 
م�سرية  اأجمع..  العامل  يف  العربية  اخليول  �سباقات  من 
اإىل ال��ت��ع��اون اجل��ي��د م��ن ب��رل��ني ال���ذي م��ث��ل داف��ع��ا قويا 

لال�ستمرار يف تنظيم ال�سباقات باأملانيا.
�سمو  ر���س��ال��ة  اإن  ب��ال��ق��ول  ت�سريحها  ���س��واي��ا  واخ��ت��ت��م��ت 
لت�سجيع  اأي�سا  تهدف  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ من�سور 
يف  لال�ستمرار  اأملانيا  يف  العربية  اخليول  املربني ومالك 
انطلق  التي  امل�سرية  لإكمال  العربية  باخليول  الهتمام 
اإىل  ال�سكر  �سنوات.. مقدمة   9 قبل  �سموه  بها مهرجان 
�سعادة علي عبداهلل الأحمد �سفري الدولة لدى جمهورية 
اأملانيا الحتادية.. متوقعة اأن يكون ال�سباق قويا.. موؤكدة 

اأن العام املقبل �سي�سهد مفاجاآت.
اإىل ذلك.. تنقل قناة يا�س الريا�سية ال�سباق على الهواء 
م��ب��ا���س��رة م��ن خ���الل امل��ذي��ع��ة اإي���ف���ان ال��زب��ي��دي املوجودة 
امل���ع���م���ري.. فيما  ع��ب��د اهلل  وت��ع��ل��ي��ق  م���وق���ع احل�����دث  يف 
اأخبار  ن�سر  خ��الل  م��ن  عاملية  مبتابعة  املهرجان  يحظي 
وم�ساهدة ال�سباقات واملوؤمترات على موقع �سرتمي ليف 

.eikhmansoorfestival.com
من جهته.. اأعرب �سعادة الدكتور عبد اهلل حممد الري�سي 
يف  بال�ستمرار  الفخر  عن  الوطني  الأر�سيف  ع��ام  مدير 
من�سور  ال�سيخ  �سمو  بتوجيهات  املهرجان  ورع��اي��ة  دع��م 
بن زايد اآل نهيان.. م�سريا اإىل ما ت�سهده الفعاليات من 
زيادة مطردة من خالل 108 حمطات.. معربا عن اأمله 

عامل  �سعار  حت��ت  للنجاحات  ع��ام��ا   2017 ي��ك��ون  اأن  يف 
واحد 6 قارات اأبوظبي العا�سمة.

ونوه اإىل اأن الفعاليات املتعددة واملتنوعة للمهرجان العاملي 
يف خمتلف دول العامل كان لها اأثر كبري يف املكانة املرموقة 
التي و�سل لها احلدث من خالل الهتمام اجلماهريي.. 
ال�سديدة  والتوجيهات  الكرمي  لالهتمام  النجاح  عازيا 

ل�سمو راعي احلدث والتنظيم املميز لإدارة املهرجان.
الن�سائي  الحت��اد  ال�سويدي مديرة  ن��ورة  �سعادة  واأ���س��ادت 
ال�سيخة  �سمو  ب��دع��م  الن�سائية  ال��ري��ا���س��ة  جلنة  رئي�سة 
فاطمة بنت مبارك املتوا�سل للمراأة الإماراتية ب�سكل عام 

والريا�سية ب�سكل خا�س.
واأكدت اأن ال�سباقات التي حتمل ا�سم �سموها الغايل متثل 
العن�سر  ارتباط  الفرو�سية وتعك�س  دعما كبريا لريا�سة 
ال��رائ��دة يف  ال��دول  الن�سائي بها حيث تعد الإم���ارات من 

العامل بهذا املجال.
واأ�سافت اأن الدعم الذي يقدمه �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان والدور الرائد ل�سمو اأم الإمارات كان لهما 
املردود الإيجابي يف اإبراز الوجه امل�سرق للمراأة الإماراتية 
واكت�سابها الحرتام العاملي وجاء ذلك من خالل م�ساركة 
فار�سات الإمارات يف املحافل الدولية يف �سباقات ال�سرعة 

والقدرة.
اخلارجي  ال��رتوي��ج  اإدارة  مدير  النعيمي  م��ب��ارك  واأ���س��اد 
الن�سخة  بفعاليات  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  يف 
العام  الفعاليات هذا  زي��ادة يف عدد  �سهدت  التي  التا�سعة 
اأ�سبح  ال��ذي  املهرجان  لها  انتقل  ج��دي��دة  دول  واإ���س��اف��ة 

جزءا من خارطة الفرو�سية يف الإمارات.
باأن  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  فخر  عن  واأع��رب 
اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مهرجان  �سمن  تكون 
اأر�س  على  التي حتققت  النتائج  اأن  اإىل  منوها   .. نهيان 
الواقع خالل فرتة وجيزة جتعل كل اجلهات تفخر بهذا 

الوجود يف املهرجان.
واأ�سار اإىل اأن اأبوظبي عا�سمة اخليول العربية يف العامل 
قادرة بف�سل هذا الهتمام واملهرجان الكبري على حتقيق 

التطوير لل�سباقات العربية يف خمتلف اأنحاء العامل.
واأكد اأن املهرجان لعب دورا حيويا يف الرتويج ال�سياحي 
للعا�سمة من خالل انت�ساره يف جميع قارات العامل حتى 

و�سل عدد ال�سياح حاليا اإىل نحو 10 ماليني �سائح.
وقال النعيمي اإن دعم الهيئة ملهرجان �سمو ال�سيخ من�سور 
بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية ياأتي انطالقا 
من الدور الإيجابي الذي يقوم به ال�سباق واملهرجان يف 
الكبري  احل�سور  خالل  من  اأبوظبي  للعا�سمة  الرتويج 
وم�ساهدة  ال�سباق  ملتابعة  ال��ع��امل  م��ن  ع��دي��دة  دول  م��ن 
وقائعه. ويحظى املهرجان بدعم هيئة اأبوظبي لل�سياحة 
الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي  م���ع جم��ل�����س  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  وال��ث��ق��اف��ة 

والدقيق  الأع���الف  وت�سويق  لإن��ت��اج  الوطنية  وال�سركة 
الر�سمي  ال�سريك  الوطني  الأ�سا�سي والأر�سيف  ال�سريك 
هيئة  مع  وبالتعاون  الر�سمي  الناقل  الإم���ارات  وط��ريان 
الإم��ارات ل�سباق اخليل والحت��اد الدويل خليول ال�سباق 
الأ�سيلة  العربية  اخل��ي��ول  “ وجمعية  “ اإف��ه��ار  العربية 
لرعاية  العامة  والهيئة  اخلارجية  وزارة  لدعم  اإ�سافة 

ال�سباب والريا�سة.
اأيادي جلوبال يونايتد خلدمات  وترعى املهرجان �سركة 
ال��ط��ب ال��ب��ي��ط��ري وال��وث��ب��ة ���س��ت��ال��ي��ون��ز ون����ادي �سقاري 
وم��در���س��ة حممد  لل�سقارين  اأب��وظ��ب��ي  ون���ادي  الإم�����ارات 
اأبوظبي  وم��رك��ز  ال�سحراء  وف��را���س��ة  لل�سقارة  زاي���د  ب��ن 
ال��ع��واين وك��اب��ال وع��م��ري بن  اأدن��ي��ك و���س��رك��ة  للمعار�س 
مل�ستح�سرات  ك��رم  ف��ادي��ا  وخم��ت���ات  لل�سفريات  يو�سف 
ب��و���س��ت وب��اري�����س تريف  ي��ا���س وري�����س��ن��ج  التجميل وق��ن��اة 
الأعلى  واملجل�س  العام  الن�سائي  والحت��اد  �سنرت  والوثبة 
ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة، وجل��ن��ة ري��ا���س��ة امل����راأة واأكادميية 
فاطمة بنت مبارك للريا�سة الن�سائية واملعر�س الدويل 
للفرو�سية  اأبوظبي  ون��ادي   2016 والفرو�سية  لل�سيد 

واأجنحة القرم ال�سرقي جنة ومنتجع اننتارا و�سبا.
ال���ع���راق لدى  �سفري  ب�����ارزاين  ���س��ي��وان  ع���   .. ذل���ك  اإىل 
هولندا عن �سعادته الكبرية بالتواجد ومتابعة مهرجان 
للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
العربية وال��ذي اأقيم الأح��د املا�سي يف له��اي من خالل 
اجلولة العا�سرة لبطولة العامل لل�سيدات على كاأ�س �سمو 

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك اأم المارات.
واأ�سار اإىل ارتباطه الوثيق بكل الفعاليات التي تقيمها 

الإم��ارات يف هولندا .. م�سريا اإىل اأن مهرجان �سمو 
اأتاح له الفر�سة  اآل نهيان  ال�سيخ من�سور بن زايد 

واخليول  عموما  بالفرو�سية  لالهتمام  ولعائلته 
العربية على وجه اخل�سو�س.

ونوه اإىل التاأثري الإيجابي ل�سباق �سمو ال�سيخة 
فاطمة بنت مبارك على العائالت ب�سكل خا�س.. منوها 

اإىل اأن الفعاليات تعك�س نهج دولة الإمارات يف الهتمام 
باملراأة بجميع �سروب احلياة وهي فر�سة كبرية لالإعالم 
الأجنبي لعك�س مكانة املراأة العربية وعك�س هذه ال�سورة 

احل�سارية يف الهتمام بالريا�سة على م�ستوى العن�سر 
العربي  ب��ال��رتاث  نف�سه  ال��وق��ت  يف  واله��ت��م��ام  الن�سائي 
اأن العامل  اإىل  ال�سباقات.. لفتا  الأ�سيل من خالل هذه 
العربي بحاجة كبرية لتو�سيل هذه الر�سالة احل�سارية 

للعامل اأجمع.
وق���دم ال�����س��ف��ري ال��ع��راق��ي ال�����س��ك��ر جلميع ���س��ف��ارات دولة 
بجميع  توليه  ال��ذي  الهتمام  على  اخل���ارج  الإم����ارات يف 
الأ���س��ق��اء والأ�سدقاء  ع��ل��ى دع���وة  ال��ف��ع��ال��ي��ات وح��ر���س��ه��ا 

وتقدمي وجه م�سرف للعرب جميعا.

اأع��ل��ن ن��ادي يوفنتو�س بطل ال���دوري الي��ط��ايل يف 
املوا�سم ال�ستة الأخرية وو�سيف دوري ابطال اوروبا، 
تعاقده مع اجلناح الدويل فيديريكو برناردي�سكي 
خلم�سة اأعوام من فيورنتينا، يف �سفقة بلغت اأربعني 

مليون يورو.
“بانتقال  ر����س���م���ي  ب����ي����ان  يف  ي���وف���ن���ت���و����س  وق�������ال 
اأبرز  اأح��د  خدمات  يوفنتو�س  �سمن  برناردي�سكي، 

املواهب الهجومية يف ايطاليا واوروبا«.
من جهته، ذكر فيورنتينا يف بيان ان “قيمة انتقال 
40 مليون يورو و�ست�سدد على  برناردي�سكي بلغت 

%10 على  بن�سبة  تزيد  ان  دفعات، وميكن  ثالث 
ي��ورو بحال انتقال  5 ماليني  املبلغ  ان ل يتخطى 

الالعب«.
عاما   23 البالغ  الالعب  “ي�سل  يوفنتو�س  وتابع 
اىل ملعب اليانز �ستاديوم وهو قادر على اللعب يف 
مركز الهجوم واجلناح المين، وله �سمعة �سناعة 
اللعب وت�سجيل الهداف ال�ستعرا�سية، كما اثبت 

يف املو�سمني املا�سيني يف فلورن�سا«.
و���س��ج��ل ال���الع���ب ال�����دويل 11 ه��دف��ا يف ال����دوري 
ا���س��غ��ر لعب  لي�سبح  امل��ا���س��ي،  امل��و���س��م  الي���ط���ايل 

ي�سجل اكرث من 10 اهداف يف مو�سم واحد.
وا�ستهل برناردي�سكي م�سواره معارا من فيورنتينا 
مباراة   39 17 هدفا يف  له  ف�سجل  اىل كروتوين 
اىل  ع��اد  ان  لبث  م��ا  لكنه  الثانية،  ال��درج��ة  �سمن 
فيورنتينا وا�ستهل م�سواره معه يف الدرجة الوىل 

يف 14 �سبتم� 2014.
وبعد �سل�سلة من ال�سابات، حجز مكانه ال�سا�سي 
مدرب  انظار  لفت  ما   2016-2015 مو�سم  يف 
املنتخب اآنذاك انتونيو كونتي فخا�س حتى الن 9 

مباريات مع �سكوادرا ات�سورا .

يوفنتو�س ي�سمن خدمات برناردي�سكي ب�40 مليون يورو 
اأعلن الحتاد ال�سرتايل لكرة امل�سرب ان بطله مرفني روز املتوج 
يف  لقبان  بينها  اخلم�سينيات  يف  �سالم  الغراند  يف  القاب  ب�سبعة 
الفردي، واملدرب ال�سابق للبطلتني مارغاريت كورت وبيلي جني 

كينغ، تويف عن �سن 87 عاما.
“عائلة كرة امل�سرب يف ح��داد عقب  واك��د الحت��اد ال�سرتايل ان 
�سالم،  ال��غ��ران��د  يف  ال��ق��اب   7 �ساحب  روز،  م��رف��ني  البطل  وف���اة 

تفكرينا مع عائلته واأ�سرته«.
واحرز روز الذي كان يلعب باليد الي�سرى، لقبه الكبري الول يف 
البطولت الربع الك�ى يف ملبورن عام 1954، وبعدها باربعة 

اأعوام، توج بلقب رولن غارو�س. 
ويف مناف�سات الزوجي توج على اخل�سو�س بلقبني يف فال�سينغ 

ميدوز )1952 و1953(.
 ،1954 عام  ووميبلدون  ا�سرتاليا  يف  الزوجي  بلقب  روز  وت��وج 

والزوجي املختلط يف وميبلدون عام 1957.
وكان روز �سمن املنتخب ال�سرتايل الفائز بكاأ�س ديفي�س مرتني 

يف عامي 1951 و1957.
وحتول روز بعد اعتزاله اللعب اىل التدريب. وف�سال عن كورت 
ارانتثا �سان�سيث  اأي�سا على تدريب ال�سبانية  اأ�سرف روز  وكينغ، 

فيكاريو.

وفاة جنم كرة امل�سرب الأ�سرتايل روز 

مونديال اأم الإمارات للفر�سان املتدربن ينطلق يف اأملانيا
بطولة  عن  عامليا  رابعا  امل�سنف  ديوكوفيت�س  نوفاك  ال�سربي  �سيغيب 
فال�سينغ ميدوز، اآخر البطولت الأربع الك�ى، ب�سبب الإ�سابة بح�سب 

ما ذكرت و�سائل اإعالم �سربية .
ويعاين ديوكوفيت�س من كدمات يف عظام كوعه المين ويحتاج اىل 12 
ا�سبوعا للتعايف، ما �سيبعده عن البطولة الأمريكية املقررة ال�سهر املقبل 

على اأر�س �سلبة.
وتفاقمت ا�سابة امل�سنف اول عامليا يف بطولة وميبلدون الخرية عندما 

ا�سطر لالن�سحاب من ربع النهائي �سد الت�سيكي توما�س برديت�س.
زدي�سالف ميلينكوفيت�س  ديفي�س  كاأ�س  وقال طبيب منتخب �سربيا يف 
يف حديث ل�سحيفة �سبورت�سكي جورنال ان ديوكوفيت�س �سيعقد موؤمترا 
نوفاك  ان  “الهم  م�سيفا  م�ستقبله،  عن  للحديث  الأرب��ع��اء  �سحافيا 

هادئ الن ويتعافى بنجاح«.
ان يتطلب المر  املحتمل  ا�سابيع ومن   6 الأق��ل  “�سيتوقف على  وتابع 

12 ا�سبوعا«.
املقبلة.  للمرحلة  خطة  الرب��ع��اء  ديوكوفيت�س  “�سيعلن  قائال  واردف 
ل��ك��ن م��ن دون  ال��ت��م��اري��ن  ال��ت��اأه��ي��ل ومي��ك��ن��ه خ��و���س  �سيخ�سع لع����ادة 
م�سرب«. وراأى الطبيب ان ا�سابة ديوكوفيت�س كانت حممولة يف ال�سنة 
تدريجيا.  ���س��وءا  ازداد  و�سعها  لكن  املا�سية 
واحرز ديوكوفيت�س الذي ينتظر مولوده 
لقبا   12 قليلة،  ا�سابيع  بعد  ال��ث��اين 
كبريا بينها اثنان يف فال�سينغ ميدوز 

عامي 2011 و2015.

اإ�سابة ديوكوفيت�س تبعده عن 
بطولة الوليات املتحدة 

خيل  اأف�سل  ولقب  وبرونزية  وف�سية  ذهبية  بثالثية   
في�سي  بطولة  يف  العربية  للخيول  دب��ي  م��رب��ط  ت��األ��ق 
اأطوارها  ج��رت  التي  العربية  اخليل  جلمال  الدولية 
دبي  مربط  ومتكن  اجل���اري.  يوليو   25 اإىل   23 من 
من التميز واكت�ساح البطولة يف اأجواء تناف�سية مثرية 
اأبطال املرابط وخيولها املنتقاة لتحقيق اإجناز يف  بني 
العاملي  الإنتاج  �سنويا مقيا�سا حلرارة  تعت�  مناف�سات 
اأملانيا  يف  الأمم  ك��ل  كبطولة  ال��ب��ط��ولت  اأق����وى  قبيل 
وبطولة العامل يف باري�س، وهما بطولتان ليزال �سدى 
التاألق اجلمايل ملربط دبي يرتدد مبجدهما يف اأو�ساط 
جمتمع اخليل العربية الأ�سيلة ملا اأجنزه فيهما املربط 
من اإجنازات غري م�سبوقة يف تاريخ مناف�سات وبطولت 

اخليل العربية.
واع��ت��ل��ى م��رب��ط دب���ي ع��ر���س ب��ط��ول��ة ف��ي�����س��ي الدولية 
جل��م��ال اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي��ة ب��ت��م��ي��ز ع���ال ل��ل��م��ه��ر دي ابن 
اأجنليكا  اإل الر�سيم والفر�س  اإي  اأف  ر�سيم من الفحل 
لذيذ  املهر  على  متفوقا  ال�سنة  بعمر  املهور  بطولة  يف 
واملهر ريان  الفرن�سي كوميت مي�سيل  ملالكه  ال�سحانية 

املهرة  وت����الألأت  ال�سلطانية.   للخيالة  اململوك  ي  اآر 
ال�سقب والفر�س رويال  الفحل وادي  ابنة  دي و�سايف 
اأمرية بالذهب يف بطولة املهرات بعمر ال�سنة متفوقة 
على املهرة برن�سي�س مروان اآر �سي للخيالة ال�سلطانية 
ابنة  ف�سة  دي  ال���ون��زي��ة  امل��ه��رة  امل��رب��ط  ورفيقتها يف 
اإيه والفر�س دي جوان. وا�ستفحل  اإي  الفحل �سنغهاي 
رويال  ال��ع��امل��ي  الفحل  اب��ن  خ��ط��اف  دي  الفحل  ج��م��ال 
كالرز والفر�س دي جوان بني الأفحل الأبطال حمرزا 
جاهامال  الفحل  على  متفوقا  ج��ارف  بتفوق  ال��ذه��ب 
ديكارتريي ملالكيه الفرن�سيني مانتيلريي جان وكوتي 
جيمار  الإيطاليني  ملالكيه  جاجني�س  الفحل  وعلى  اآن 

اإ�س اآر و فيطور يوجانتيلي. 
كما كان ملربط دبي ن�سيبه من الف�سة بجمال الفر�س 
الر�سيم  اإل  اإي  اأف  الأي��ق��ون��ة  ال��ف��ح��ل  اب��ن��ة  ي����ارا  دي 
والفر�س فرا�سريا ما�سارا يف بطولة الأفرا�س مطاردة 
املهرة جومانا ديلبالدوزوتو ملربط ال�سقران ومتفوقة 

على »جميلة العاديت« للخيالة ال�سلطانية.
بطولة  يف  العاملية  الإنتاجية  قوته  دب��ي  مربط  واأك���د 

يف  خيل  اأف�سل  لقب  مربط  ب��اإح��رازه  ال��دول��ي��ة  في�سي 
البطولة وناله املهر دي ابن الر�سيم وهو من الفحل اأف 
اإي اإل الر�سيم اأيقونة اخليل العربية الأ�سيلة واأ�سطورة 
�سراج  دي  الفريد  املهر  ومنتج  املعا�سر  العاملي  الإنتاج 
يف  املت�ساعدة  الإنتاجية  مكانته  م��وؤك��دا  ال��ع��امل،  بطل 
حركة الإنتاج العاملي املعا�سر للخيل العربية الأ�سيلة. 
خيل  اأف�سل  ثالث  و�سايف  دي  املهرة  ت�سنيف  مت  كما 
التي ح�سرتها  اأف�سل �سفوة اخليول  البطولة بني  يف 
لأف�سل  ت�سنيفها  ب��ع��د  خ��ي��ول  خ��م�����س��ة  يف  ال��ب��ط��ول��ة 
اخليول بني الع�سرات امل�ساركة. وبهذا الإجناز احلار يف 
�سيف مناف�سات اخليل العربية الأ�سيلة ي�سجل مربط 
قيا�سيا  رقما   2017 الدولية  في�سي  بطولة  يف  دب��ي 
جديدا يف تاريخ البطولة لي�سيف مزيدا من الأ�سواء 
العربية  للخيول  دبي  ربط  ري��ادة  تثبت  التي  والنتائج 
اأكرث  لإنتاج اخليل الأ�سيلة عامليا، ل�سيما واأنه ح�سد 
ريادتها يف  وانتزع  العامل  م��راط  بني  الأف�سلية  األقاب 
جممل اأقوى بطولت العامل بطولة كل الأمم وبطولة 
العامل وبطولة اأبوظبي الدولية وبطولة دبي الدولية. 

دبي  مل��رب��ط  حتتفظ  ال��دول��ي��ة  في�سي  بطولة  اأن  ي��ذك��ر 
جدد  فقد  التناف�سي؛  تاريخها  يف  ب��راق  ذهبي  ب�سجل 
وم���رٍبرّ يف  اأف�سل منتج  لقب  اإح���رازه  بعد  دب��ي  مربط 
2016 حني  2015 تاألقه خالل العام  بطولة العام 
مت��ك��ن امل��رب��ط م��ن ن��ي��ل ال��ذه��ب وال��ف�����س��ة اإ���س��اف��ة اإىل 
لقبني من التميز اجلمايل يف البطولة معززاً ح�سيلته 
من الألقاب واملعادن النفي�سة وذلك عندما نالت املهرة 
دي جواهر ابنة الكنز الإنتاجي العاملي اجلديد الفحل 
اآي ال ر�سيم والفر�س دي نور ذهبية املهرات بعمر  اآف 
ال�سنة ولقب اأجمل راأ�س ولقب اأجمل خيل يف البطولة، 
وحني متكنت املهرة دي ما�سة من اإحراز ف�سية ثمينة 
الأول  باملركز  الفائزة  مناف�ستها  اأم��ام  يذكر  ل  بفارق 

وعدد كبري من اأجمل املهرات.
التوحيدي: نتائج موازية لطموحنا

العام مدير  امل�سرف  التوحيدي  املهند�س حممد  اأعرب 
عام مربط دبي للخيول العربية عن �سعادته بالإجناز 
الدولية  في�سي  بطولة  يف  للمربط  اجلديد  القيا�سي 
ك��ل من  ال��رائ��دة يف  التاريخية  الإجن�����ازات  غ���رار  على 

التوحيدي:  وق���ال  ال��ع��امل.  وب��ط��ول��ة  ك��ل الأمم  ب��ط��وة 
اإجنازات  من  املحلي  اإنتاجنا  ماحققه  على  هلل  احلمد 
تطوير  يف  املربط  اأ�سلوب  جناعة  توؤكد  قيا�سية  عاملية 
الذي  الإن��ت��اج  نوعية  وجن��اح  الأ�سيلة  العربية  اخليل 
لها يف  ري��ادة لنظري  الأخ���رية  ال�سنوات  منحنا خ��الل 
�سعداء  ونحن  الأ�سيلة.  العربية  اخليل  جمال  تاريخ 
الر�سيم  اإل  اإي  اأف  الفحل«  يف كل منا�سبة مبا يحققه 
من اإنتاج نوعي جعل منه وجهة يتوق اإليها كل منتجي 

اخليل العربية يف العامل. 
واأ�ساف التوحيدي: الإجنازات التي يحققها مربط دبي 
لتقل عن النتائج التي تطمح اإليها قيادتنا الر�سيدة يف 
خدمة اخليل العربية وتطويرها وتعميم تواجدها يف 
اأبرز املرابط واملزارع العاملة يف هذا الإطار. ول�سك اأن 
انت�سار اإنتاجنا املحلي لدى خمتلف مرابط العامل لهو 
دليل على جناح جهودنا يف هذا ال�ساأن مبا يعزز مكانة 

اخليل العربية انطالقا من موطنها.
املرازيق: خيولنا اأكدت �سطوتها

التنفيذي  املدير  املرازيق  اأعرب عبدالعزيز  من جهته، 

ملربط دبي للخيول العربية عن �سعادته بنتائج البطولة 
واع��ت���ه��ا واح���دة م��ن امل��ح��ط��ات امل�سيئة وامل��ج��ي��دة يف 
عام.  بعد  ع��ام  اإجن��ازات��ه��ا  تتعزز  ال��ت��ي  امل��رب��ط  م�سرية 
الأ�سيلة بني  اأك��دت خيولنا �سطوتها  امل��رازي��ق:«  وق��ال 
العالية،  اجل����ودة  ذات  اخل��ي��ول  م��ن  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة 
وا�ستطاع دي خطاف اأحد اأجمل اإنتاج املربط اأن يرتبع 
على عر�س الأفحل لي�سيف اإىل ر�سيده العاملي مزيدا 
م��ن الأل���ق���اب، وع��ل��ى غ����راره امل��ه��رة دي و���س��اي��ف التي 
املحلي  اإنتاجنا  ب��ني  الطريق  ب��داي��ة  يف  مكانتها  ت��وؤك��د 
الفائقة يف  اأ�سالته  ابن ر�سيم  اأظهر دي  املتميز. بينما 
اأول م�ساركة له م�سجال بلقب اأف�سل خيل يف البطولة 
الكنز   الفحل  اإنتاج  التي ميزت  النوعية  للجودة  وفاءه 

اأف اإي اإل الر�سيم .
واأثنى املرازيق على ماميز البطولة من ح�سن التنظيم 
وال�����س��ي��اف��ة وج�����ودة ال��ت��ح��ك��ي��م وال���ر����س���ا ال����ذي نالته 
البطولة لدى خمتلف املرباط امل�ساركة وال�سعادة التي 
كانت وا�سحة لدى اجلمهور من ع�ساق اخليل العربية 

الأ�سيلة يف اأوربا.

اأ�ساء �سماء في�سي الدولية بذهب ثالثي االأبعاد...

مرب��ط دب��ي يحق��ق اإجن��ازا قيا�سي��ا جدي�دا و»اب�ن ر�سيم« الأف�س�ل 
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الإ�سابة،  ب�سبب  ال��غ��ي��اب  م��ن  اأ���س��اب��ي��ع  �ستة  ب��ع��د 
وورلد  �سودي  ل�سل�سلة مناف�سات  ع��زام  رام��ي  عاد 
اأقيم  ال��ذي  ال�سباق  يف  اأ����س(  دبليو  )اأ����س  �سرييز 
م�ساء الإثنني 24 يوليو على حلبة دبي كارتدروم، 
والتي �سرعان ما تفاعل معها كما لو مل يغب عنها 
يوما وت�سدر مناف�سات فئة الكبار، يف الوقت الذي 
فئة  على  �سيطرته  اإ�سماعيل  حممد  فيه  وا�سل 
الثانية  للمرة  اجل��ول��ة  بلقب  بالفوز  املحرتفني 

على التوايل. 
ومت الإع�����الن ع��ن اإ���س��اف��ة م�����س��ار ج��دي��د �سغري 
ال�سريع،  ال��ط��ري��ق  م�سمار  ا���س��م  ح��م��ل  للحلبة، 
وال�����ذي اأع���ل���ن ع��ن��ه ل��ه��ذه اجل���ول���ة ال��ت��ي �سهدت 

الكبار  يناف�سون �سمن فئتي  �سائقا   30 م�ساركة 
واملحرتفني.  وكان رامي عزام قد اأ�سيب يف يده 
للتوقف عن  ا���س��ط��ره  م��ا  امل��ا���س��ي  ب��داي��ات يونيو 
الإثنني  م�ساء  م�ساركته  وكانت  للتعايف.  املناف�سة 
الأوىل من نوعها لختبار ما اإذا كان يحافظ على 
مهاراته التي مكنته من التتويج بلقب بطل حتدي 
رم�سان. وعانى عزام يف البداية، حيث متكن من 
يف  التاأهيلية،  اجل��ول��ة  يف  ال�سابع  امل��رك��ز  حتقيق 
قائمة  احل��م��ادي  اأحمد  فيه  ت�سدر  ال��ذي  الوقت 
 50.012 يف  ال�سباق  لفة  قطعه  بعد  املنطلقني 
بقوة  احلمادي  انطلق  الأول،  ال�سباق  ويف  ثانية. 
لالأمام، لكنه �سرعان ما واجه مناف�سة قوية من 

الثالثة معركة خا�سة  ن��واز. وخا�س  ع��زام وم��از 
على ال�سدارة، تفوق فيها نواز يف البداية، بعدها 
ام�سك ع��زام زم��ام الأم��ور وحافظ على �سدارته 
ح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة وق���ط���ع ال����راي����ة امل���رق���ط���ة بفارق 
0.203 جزء من الثانية عن نواز. احلمادي حل 

ثالثا بفارق 0.393 جزء من الثانية. 
ويف ال�����س��ب��اق ال���ث���اين وا����س���ل ع����زام ���س��ي��ط��رت��ه يف 
البداية، لكنه بطبيعة احلال واجه مناف�سة قوية 
من الثنائي نواز واحلمادي. ومرة اأخرى تناف�س 
ا لثالثي على ال�سدارة، وكانت الغلبة لعزام الذي 
فاز للمرة الثانية يف الأم�سية. احلمادي حل ثانيا 

فيما كان املركز الثالث من ن�سيب نواز. 

وبعد جمع نقاط اجلولتني، ت�سدر عزام الرتتيب 
اأحمد  تبعه  نقطة،   80 بر�سيد  لل�سائقني  العام 
احلمادي وماز نواز بر�سيد 69 نقطة لكل منهما. 
وهذا التعادل ا�سطر جلنة التحكيم للعودة لنتائج 
يف  والتي  الأف�سلية،  لتحديد  التاأهيلية  اجلولة 
هذه احلالة كانت من ن�سيب احلمادي الذي كان 
املركز  �ساحب  بهذا  اإعالنه  ليتم  املنطلقني،  اأول 

الثاين يف اجلولة ونواز ثالثا. 
و�سرح عزام بعد تتويجه قائال: بعد �ستة اأ�سابيع 
من الغياب والأمل لعدم القدرة على امل�ساركة، من 

الرائع العودة بهذه الطريقة املثرية.
الذين  لل�سائقني  املخ�س�سة  املحرتفني،  فئة  ويف 

ت��زي��د اأع���م���اره���م ع��ل��ى 35 ع���ام���ا، مت��ك��ن حممد 
اإ���س��م��اع��ي��ل م��ن ق��ل��ب ت��اأخ��ره اإىل ف���وز ه��و الثاين 
ال���ت���وايل. وب��ال��رغ��م م��ن حتقيقه املركز  ل��ه ع��ل��ى 
ال�19 على خط النطالق – الرابع �سمن فئته 
املناف�سة  وت�سدر  العودة  من  اإ�سماعيل  – متكن 

والفوز ب�سباقي الأم�سية. 
و���س��م��ن اإ���س��م��اع��ي��ل، امل��ت��وج ب��ل��ق��ب امل��ح��رتف��ني يف 
يف  ع��ق��دت  ال��ت��ي   2017 رم�سان  حت��دي  بطولة 
نقطة،   45 بر�سيد  اجلولة  لقب  املا�سي،  يونيو 
اأول�����ر ت�����س��ي��ف��ال��ي��ري يف امل���رك���ز الثاين  ت��ب��ع��ه ب��ي��ري 
بر�سيد  ثالثا  اإمل��ا حل  هيكي  نقطة.   42 بر�سيد 
29 نقطة. ويف رده على الأ�سئلة التي وجهت له 

واأجاب  ك��ث��ريا  اإ�سماعيل  ي�سرد  مل  ال�سباق،  بعد 
باإيجاز: اإنه رائع؛ كل هوؤلء ال�سائقني عظام وقد 

حظينا جميعا بوقت رائع.
وتعليقا على ال�سباق قال ديفيد برايت من حلبة 
دبي كارتدروم: تغيري م�سار احللبة لهذه اجلولة 
ب��ث��ق��ة اجل��م��ي��ع، وراأينا  ف��اع��ل��ي��ت��ه وح��ظ��ي  اث��ب��ت 
ا�ستعداد 30 �سائقا على خط البداية للم�ساركة. 
امل�ستقل توفري م�سارات جديدة وا�سافة  ناأمل يف 

تغيريات مثرية تنال اعجاب اجلميع.
اأ�س  �سباقات  م��ن  ال��ق��ادم��ة  اجل��ول��ة  اأن  اإىل  ي�سار 
اأغ�سط�س   7 الإثنني  يوم  م�ساء  �ستقام  اأ�س  دبليو 

على اأر�س حلبة دبي كارتدروم.

عزام ي�ستعيد وترية الفوز يف »اأ�ش دبليو اأ�ش« كبار

الف��وز الثان���ي عل��ى الت���وال���ي لإ�سماعي����ل يف فئ����ة املحت���رف���ن

حقق دراجو فريق الإمارات نتائج مميزة يف اأول م�ساركة 
�سل�سلة من  بعد  فرن�سا، حيث متكنوا  للفريق يف جولة 
امل���راح���ل امل��ث��رية م��ن اح��ت��الل امل��رك��ز احل����ادي ع�����س��ر يف 
الرتتيب العام للفرق، وا�ستطاع الدراج اجلنوب اأفريقي 
الأوائل  الع�سرة  اإىل قائمة  لوي�س مينتجي�س الن�سمام 

يف الت�سنيف العام.
وحتقيق  مميز  اأداء  تقدمي  م��ن  مينتجي�س  متكن  وق��د 
ن��ت��ائ��ج رائ��ع��ة ل��ف��ري��ق��ه، ح��ي��ث ح��ل يف امل��رك��ز ال��ث��ام��ن يف 
الدراجني  ترتيب  يف  الثاين  املركز  ويف  العام  الت�سنيف 
ال�سباب. وكان الدراج يف فريق الإمارات قد قدم عرو�ساً 
قائمة  اإىل  ان�����س��م  اإذ  اجل���ول���ة،  م��راح��ل  خ���الل  مم��ي��زة 
الع�سرة الأوائ��ل ثالث مرات املركز اخلام�س يف املرحلة 
الثانية ع�سرة، واملركز التا�سع يف املرحلة ال�سابعة ع�سرة، 

واملركز ال�سابع يف املرحلة الثامنة ع�سرة.
�سباقات  يف  املتخ�س�س  ���س��وي��ف��ت  ب��ن  ال�����دراج  ق���دم  ك��م��ا 
الع�سرة  ق��ائ��م��ة  �سمن  ح��ل  ح��ي��ث  ج��ي��داً،  اأداء  ال�����س��رع��ة 

الأوائل مرتني املركز ال�سابع يف املرحلة الثانية، واملركز 
ال���دراج  ع�����س��رة. وق��د فقد  امل��رح��ل��ة احل��ادي��ة  التا�سع يف 
ال�يطاين فر�سة الن�سمام اإىل قائمة الع�سرة الأوائل 
ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د ت��ع��ر���س��ه حل���ادث م��ث��ري ل��ل��ج��دل يف 
الدراج  اإق�ساء  اإىل  اأدى  وال��ذي  ع�سرة،  الرابعة  املرحلة 

بيرت �ساجان بورا-هانزغروي من اجلولة.
 كما اأب���دى دراج���و ف��ري��ق الإم�����ارات م��ه��ارات مم��ي��زة يف 
�سيتك  ال���دراج فيجارد  ق��دم  والن��ط��الق، حيث  الهجوم 
لينجن عر�ساً مميزاً وحما�سياً خالل املرحلة ال�ساد�سة 
م��ن اجل���ول���ة، ومت��ك��ن م��ن ال��ف��وز ب��ج��ائ��زة اأف�����س��ل دراج 
م��ه��اج��م ل��ه��ذه امل��رح��ل��ة. وك����ان ال�����دراج ال��روي��ج��ي قد 
يتمكن  اأن  قبل  كم   210 نحو  املتقدمة  املجموعة  ق��اد 
الدراجون املناف�سون من اللحاق به قبل 3 كم من خط 
النهاية. ويعد �ستيك لينجن واحداً من دراجني اثنني 
يف فريق الإمارات متكنا من ارتداء املئزر الأحمر، حيث 
ح�سل الدراج الكولومبي داروين اأتابوما – الذي حل يف 

املركز الرابع يف ت�سنيف اجلبال – على اجلائزة نتيجة 
اأف�سل  �سجل  اإذ  ع�سرة،  الثامنة  املرحلة  خ��الل  جهوده 
املركز  وح��ل يف  اجلولة  خ��الل  للفريق  نتيجة م�سرتكة 

الثاين.
الإمارات  اأولي�سي من فريق  دييغو  ال��دراج  ا�ستطاع  كما 
اأن يحتل املركز الثاين. وقد بدا الدراج الإيطايل مفعماً 
اإىل  امل��رح��ل��ة اخل��ام�����س��ة ع�����س��رة، وان�����س��م  بالثقة خ���الل 
وحقق  ال�سباق  م��ن  مبكر  وق��ت  يف  املهاجمة  املجموعة 
جناحاً يف �سباق ال�سرعة قبل خط النهاية، اإذ متكن من 
جتاوز ثالثة دراجني اآخرين والتغلب عليهم يف ال�سباق 

امللحمي الأخري قبل خط النهاية.
املرموقة  اجل��ول��ة  ه��ذه  م��ن   104 الن�سخة  و�ستحتل 
م���ك���ان���ة مم���ي���زة يف ت����اري����خ ري���ا����س���ة رك������وب ال����دراج����ات 
واملثرية  احلما�سية  اجل����ولت  اأك���رث  اإح����دى  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
ف��ق��د �سمت اجل��ول��ة مواجهات  امل��ا���س��ي.  ال��ع��ق��د  خ���الل 
ومناف�سات حما�سية ع� خمتلف الت�سنيفات يف الوقت 

الذي تناف�س فيه الدراجون على األقاب ت�سنيف النقاط 
خالل  وحما�سياً  مميزاً  اأداء  وقدموا  اجلبال  وت�سنيف 

اجلولة.
وبلجيكا  اأمل��ان��ي��ا  ه��ي  دول   4 فرن�سا  ج��ول��ة  ع����ت  وق���د 
ولوك�سمبورغ وفرن�سا، و�سق الدراجون طريقهم يف 34 
مقاطعة، عابرين نحو 3540 كم خالل مراحل اجلولة 
التي بلغ عددها 21 مرحلة. وقد مر م�سار اجلولة لهذا 
العام من جبال الألب مرتني اإىل جانب جبال ال�ان�س، 
للدراجني  رائعة  الفرن�سي م�ساهد  الريف  يف حني وفر 
ع� خمتلف املراحل، مبا يف ذلك بريجوراك ونوي �سان 
ج��ورج وغ��وت ورون. و�سي�سارك فريق الإم���ارات يف عدد 
�سان  �سباق كال�سيكا  ذلك  املقبلة، مبا يف  ال�سباقات  من 
يوم  بولندا  وجولة  يوليو،   29 ال�سبت  ي��وم  �سبا�ستيان 
و�سباق  اأغ�سط�س،   4 اجلمعة  وحتى  يوليو   29 ال�سبت 
و�سيتم  يوليو.   30 الأح���د  ي��وم  مل��دم  راي���د  برودينتيال 

الإعالن عن ت�سكيالت الفريق خالل الأيام املقبلة.

األوان علم دولة االإمارات حتلق عاليًا يف اأول م�ساركة يف جولة فرن�سا

فريق الإمارات ين�سم اإىل قائمة الع�سرة الأوائل يف الت�سنيف 
العام وت�سنيف اجلبال وترتيب الدراجن ال�سباب يف جولة فرن�سا

ثالثة  �سمن  ب��ول��ت  ي��و���س��ني  ال��ع��م��الق  �سيكون 
يف  جلاميكا  ق��وي��ة  ت�سكيلة  يف  اأومل��ب��ي��ني  اأب��ط��ال 
ال�سهر  لندن  يف  القوى  لأل��ع��اب  العامل  بطولة 

املقبل.
على  ال��راب��ع��ة  ل��ل��م��رة  ل��ل��ف��وز  ب��ول��ت  و�سيتطلع 
العامل  بطولة  يف  م��رت   100 ب�سباق  ال��ت��وايل 
�سباق  بذهبية  ال��ت��وايل  على  اخلام�سة  وللمرة 
البطولة  خ��الل  م��رت   100 يف  اأرب��ع��ة  التتابع 
التي تقام خالل الفرتة بني 4 و14 اأغ�سط�س 

اآب يف ظهوره الدويل الأخري قبل العتزال.

واأع����ل����ن الحت������اد اجل��ام��ي��ك��ي لأل����ع����اب القوى 
مت�سابقا   59 من  ت�سكيلة  الثنني  الأول  اأم�س 
الفريق  وت�سمن  ال��ع��امل  بطولة  يف  للم�ساركة 
اأوملبيني وعمر  الفائزة بلقبني  اإيلني طوم�سون 
ل��ب��الده يف �سباق  اأول ذه��ب��ي��ة  م��ك��الود ���س��اح��ب 

ريو. اأوملبياد  يف  حواجز  اأمتار   110
جاميكا  ثنائي  م��ك��الود  م��ع  اأي�سا  و�سيتناف�س 
ف�سية  �ساحب  بارت�سمنت،  هان�سل  من  املكون 
ب��ط��ول��ة العامل  اأم��ت��ار ح��واج��ز يف   110 ���س��ب��اق 
الأخرية يف بكني، وال�ساب الواعد رونالد ليفي.

وت�سمن الفريق اجلاميكي اأي�سا دانييلي وليامز 
بطلة العامل يف �سباق 100 مرت حواجز والتي 
�سجلت رقما �سخ�سيا بلغ 12.56 ثانية لتفوز 
�ست�سارك  كما  املا�سي  ال�سهر  جاميكا  ببطولة 
�سرييكا جاك�سون �ساحبة برونزية �سباق 400 

مرت يف كل من الأوملبياد وبطولة العامل.
للمناف�سات  ال�ستعداد  اجلاميكي  الفريق  وب��داأ 
باإقامة مع�سكر يف برمنجهام و�سيحاول  املقبلة 
يف  ميدالية   12 ح�سد  بعدما  نتائجه  حت�سني 

بطولة العامل الأخرية يف بكني عام 2015.

بولت وطوم�سون يقودان جاميكا يف بطولة العامل للقوى 
الثالثة  املجموعة  مناف�سات  التون�سي  الريا�سي  ال��رتج��ي  ا�ستهل 
من البطولة العربية لالأندية يف كرة القدم، بفوز قاتل على نفط 

الو�سط العراقي -1�سفر.
82 عن طريق طه يا�سني  املباراة الوحيد يف الدقيقة  وجاء هدف 
اخلني�سي بت�سديدة من داخل املنطقة اىل الزاوية اليمنى للحار�س، 
يف مباراة اأ�ساع خاللها الفريق التون�سي الكثري من الفر�س، فيما 
كانت اأخطر فر�س الفريق العراقي قبل دقيقتني من الهدف بعدما 
و�سلت الكرة اىل اإياد �سدير بتمريرة من �سالح �سدير خلف املدافعني 

ف�سددها يف ال�سباك، لكت احلكم الغى الهدف بداعي الت�سلل.
ال�سعودي  الهالل  اأم��ام  نقطتني  بفارق  املجموعة  الرتجي  وت�سدر 

واملريخ ال�سوداين اللذين تعادل ام�س الأول الإثنني اي�سا بنتيجة 
العرب. برج  ملعب  على   1-1

ان��ف��راده باملرمى  ال��دو���س��ري بعد  ال��ه��الل ع��ن طريق نا�سر  وت��ق��دم 
بها  متتع  التي  الأف�سلية  املريخ  ي�ستثمر  اأن  قبل   ،26 الدقيقة  يف 
يف  املدينة  بكري  املخ�سرم  ع�  التعادل  لإدراك  الثاين  ال�سوط  يف 
الدقيقة 71. وكان املريخ قريبا من ح�سم النقاط الثالث ل�ساحله 
يف الدقائق الأخرية من اللقاء لول ت�سرع لعبيه يف اإنهاء الهجمات 
بالعبي  البطولة  يخو�س  ال��ذي  ال�سعودي  الفريق  منطقة  داخ��ل 
الفريق الرديف مدعما ب�ستة من العنا�سر الأ�سا�سية، وذلك لتواجد 

الفريق الأول يف مع�سكر خارجي ا�ستعدادا للمو�سم اجلديد.

فوز قاتل للرتجي بالبطولة العربية لالأندية 

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

 موؤ�س�سة املوا�سالت العامة
 masaar طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :م�سار 

املودعة بالرقم :274897     بتاريخ : 2017/6/14
با�س������م :موؤ�س�سة املوا�سالت العامة

وعنوانه:عجمان - اجلرف
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9 بطاقة ممغنطة.

الالتينية  باللغة   masaar م�سار  كلمة  عن  عبارة  التجارية  العالمة:العالمة  و�سف 
باللونني الزرق والوردي. 

ال�س��رتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة 

القت�ساد  اأو اإر�ساله بال�يد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   الأربعاء  26  يوليو 2017 العدد 12080

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03413/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01585/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : ذا �سيكيورير خدمات امن الفعاليات وتاأمني احلرا�سة 
اخل�سو�سية - �س ذ م م  - جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ:  حممد عبدالرحمن عبداهلل اجلالف  
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- الزام امل�ستاأجرة بان توؤدي للموؤجرة مبلغ وقدره 214915.41 )مائتني 
واربعة ع�سر الفا وت�سعمائة وخم�سة ع�سر درهما وت�سعمائة وخم�سة ع�سر 

درهما وواحد واربعني فل�سا( 
2- الزمتها م�سروفات الدعويني معا 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم 
من تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف 

يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
 اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/05406/2017/ جتاري 

اىل املدعى عليه : فزاع بت�س كلوب 
مبا اأن املدعي : ويت�س بار - �س ذ م م   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/05406/2017/جت���اري ايجارات امام املركز بطلب 
الزامكم بالتايل

منه  ا�ستجاره  ال�سابق  امل��اأج��ور  م��ن  متكينه  برف�س  امل��دع��ي  ان   - ع��ق��ار  اخ���الء 
مبوجب العقد املوؤرخ 2016/4/20 للفرتة من 2016/4/20 وحتى 2017/7/19 

مببلغ  العقار  فيها  ت�ستثمر  مل  التي  ال��ف��رتة  ع��ن  التعوي�س   - مالية  مطالبة 
13000000 درهم 

مطالبة مايل - او اعادة مبلغ الجرة كامال وقدره 400 الف درهم 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثنني املوافق 
2017/7/31  ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة 
 ، ال��دع��وى  لنظر  الإي��ج��اري��ة  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية 
فاأنت مكلف  الن�سر.  تاريخ  اي��ام من  امل�سافة اىل ثالثة  بتق�سري مدة  اأم��ر  وقد 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اإعادة اإعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/05101/2017/ �سكني  
اىل املدعى عليه : برونتو ميدل اي�ست لدارة املن�ساأت واملرافق - �س ذ م م  

مبا اأن املدعي : فيجاي غوبال جيتواين    
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/05101/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليها ب�سداد بدل القيمة اليجارية على ا�سا�س القيمة اليجارية ال�سنوية 
الف  وخم�سون  وث��الث��ة  و�سبعمائة  )مليونان  دره���م   2.753.300 وق���دره  مبلغ  والبالغة  بالعقد  امل��ح��ددة 

وثالثمائة درهم( حتى تاريخ التخلية الفعلية 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2017/3/8 وحتى 2017/6/8 

ورغم اخطاره يف 2017/3/23 ميتنع عن ال�سداد 
 مطالبة مالية- الزام املدعي عليها بقيمة املخالفات املرتكبة على الغرف املوؤجرة ولغاية تاريخ التخلية الفعلية 
ف�سخ عقد ايجار �ساري - انه اجر - ا�ستاأجر من املدعي عليه املاأجور املبني �سلفا ويرغب يف ف�سخ العقد قبل 
املادة رقم  انتهاء املدة لال�سباب التية : نتيجة خمالفة املدعي عليها لبنود ملحق العقد املوقعة وخا�سة 
11 من ملحق العقد B جلهة وجود زحام عمايل يف الغرف املوؤجرة وهو المر الثابت من خالل املخالفات 

الواردة والأوامر على عري�سة املرفقة بحافظة امل�ستندات طي الدعوى. 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور من 

تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد املوافق 2017/7/30 ال�ساعة  وقررت اللجنة الق�سائية 
2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�سابعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف  الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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الفجر الريا�ضي
اأتلتيكو يعري غوتا.. ومرتفعات تولوكا تقلق توري�س

اتفق اأتلتيكو مدريد مع وولفرهامبتون، على اإعارة ال�تغايل 
دييغو غوتا الذي لعب املو�سم املا�سي معاراً اإىل بورتو.

يتخذ  ل��ن  فريقه  اأن  اإىل  توري�س  الفريق  مهاجم  اأ���س��ار  كما 
الرتفاع عن م�ستوى البحر كحجة حال حتقيق نتيجة �سلبية 

يف مواجهة تولوكا الودية.
عن  الثالثاء  ام�س  الر�سميني  موقعهما  على  الناديان  واأعلن 
اأن يحالف  اأنه يتمنى  اإىل  اأ�سار الأتلتي  �سفقة الإع��ارة، حيث 

غوتا الكثري من احلظ يف جولته اجلديدة. 
فريق  م��ن  ق��ادم��اً   2016 اأتلتيكو  اإىل  ان�سم  غوتا  اأن  يذكر 

باكو�س دي فرييرا ال�تغايل.
اأن  توري�س،  الفريق، فرناندو  اأك��د مهاجم  اأخ��رى،  ومن جهة 

حال  كحجة  البحر  م�ستوى  ع��ن  الرت��ف��اع  يتخذ  ل��ن  فريقه 
تقام  والتي  الودية،  تولوكا  �سلبية يف مواجهة  نتيجة  حتقيق 

لالحتفال مبئوية النادي املك�سيكي. 
ف��وق �سطح  م���رتاً   2660 ارت��ف��اع  امل��ب��اراة على  وي��ق��ع ملعب 
البحر، لكن توري�س اأكد اأن فريقه �سي�سعي للفوز باملباراة منذ 

بدايتها.
ب�سبب  لنا  بالن�سبة  معقداً  الأم���ر  �سيكون  ال��الع��ب:  و���س��رح   
اأ�سدقاء  لدينا  مرتفعة،  اأماكن  يف  اللعب  على  اعتيادنا  ع��دم 
ن�ستعد  الأم����ر،  �سعوبة  ع��ن  ح��دث��ون��ا  الالتينية  اأم��ري��ك��ا  م��ن 
الناحية  املثلى من  اللحظة  لي�ست  ورمبا هذه  اأ�سبوعني  منذ 

البدنية، لكن ل توجد اأعذار. 

ت�سلم فريق منطاد الم��ارات بقيادة   : ال�سارقة 
ن��ا���س��ر املن�سوري  ال��ع��زي��ز  ال��ك��اب��ن ط��ي��ار ع��ب��د 
رئ��ي�����س م��ن��ط��اد الإم���������ارات اآخ�����ر ق��ط��ع��ة فنية 
اجلوية  امل��الح��ة  ن��ظ��ام  وج��ه��ازي  »ميكانيكية« 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ملنطاد 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س العلى حاكم 
ال�سارقة لينطلق يف الذكرى 46 لليوم الوطني 
لدولة المارات العربية املتحدة والذي �سيجوب 
ال��وج��ه احل�ساري  لن�سر  ال��ع��امل  دول  م��ن  ع��دد 
والعلمي التي زرع بذوره �سموه والذي ينعم بها 
اجليل احلايل ويرقى بال�سروح العاملية يف امارة  
 ال�سارقة والتي تناف�س املوؤ�س�سات العليمة العاملية.

و�سيحمل منطاد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و املجل�س 
اململكة  يف  �سنع  ال���ذي  ال�سارقة  ح��اك��م  الع��ل��ى 
املتحدة ومبتابعة من الكابن طيار عبدالعزيز 
نا�سر املن�سوري وا�سرف كل من الكابن ح�سن 
المارات  ملنطاد  العام  الم��ني  املن�سوري  نا�سر 

الب�ستكي  ع��ب��دال��رح��م��ن  الع��الم��ي  وامل�ست�سار 
مدير منطاد المارات .

ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ب�����س��ورة  امل��ن��ط��اد  وت���وج 
علم  ج��ان��ب  اىل  القا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان 
الم�����ارات وجم��ه��ز ب��ع��دد م��ن الج���ه���زة الفنية 
املنطاد  م��رك��ز  ع��ل��ى  ب���ال���دوران  ل��ه  ال��ت��ي ت�سمح 
القمم  ع��ل��ى  وال���ط���ريان  الرت���ف���اع  م��ن  لتمكنه 
التي �سوف ت�سهد  الأل��ب  ال�ساهقة ومنها جبال 
ال�سارقة. ح��اك��م  مل��ن��ط��اد  دول��ي��ة  ان��ط��الق   اأوىل 
واأكد الكابن طيار عبدالعزيز نا�سر املن�سوري 
الوطني  العمل  اأن هذا  الم��ارات  رئي�س منطاد 
يدعوا  التي  ال�سامية  للتوجيهات  تفعيل  ياأتي 
ال  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لها 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة واخ��ي��ة ���س��اح��ب ال�سمو 
رئي�س  نائب  مكتوم  ال  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
اهلل يف تقدير جهود وت�سحيات موؤ�س�سني احتاد 
المارات امل�سرق الذي ا�سبح املعلم النجاح الول 

ال�سمو  ل�ساحب  ك��ان  وال��ذي  وال��ع��امل  باملنطقة 
حاكم ال�سارقة ب�سمته التي ر�سمة خطة العمل 
دول  م�سف  يف  الم���ارات  و�سع  وال���ذي  امل�ستمر 

العامل املتقدمة.
واأكد الكابن املن�سوري اطالق وتد�سني منطاد 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان بن 
حاكم  الع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد 
ال�سارقة الذي يحل مبكانة كبرية يف قلوب قادة 
و�سعب المارات وكل املقيمني على هذه الر�س 
الطيبة �سي�سهد ح�سور وم�ساركة دولية وا�سعة 
خالل الطالق الول له يف الذكرى 46 لليوم 
الوطني الذي يفخر به كل اماراتي ومقيم على 
ار���س الم��ارات ملا ي�سهده ويلم�سه اجلميع من 
كان  ال��ذي  الكرمية  احل��ي��اة  �سبل  جميع  توفري 
على  الدولة  ه��ذه  لقيادة  املتوا�سل  العمل  نتاج 
اأي معوقات  ال��وق��وف عند  ع��ام دون   46 م��دى 
تعيق خدمة الوطن وابنائه وكل من يقيم على 

اأر�سها.

التد�سني الدويل بجبال االألب واالإطالق باليوم الوطني

اإنهاء جتهيزات منطاد �سلطان بن حممد القا�سمي يف لندن

�سيلفا  دا  نيمار  ال���ازي��ل��ي  اأن  اإخ��ب��اري��ة  تقارير  ك�سفت 
مع طالب باري�س �سان  بالتعاقد  جريمان 

خ���الل  لع����ب����ني   4
املقبلة،  الأع����وام 
على  والإب����ق����اء 
م��������واط��������ن��������ه 
لوكا�س مورا، 
يف اإطار م�ساعيه جلعل النادي الباري�سي يف �سورة اأف�سل، 

لكي ينتقل اإىل �سفوفه تاركاً بر�سلونة الإ�سباين.
واأ�سارت �سحيفة “لو باريزيان” اإىل اأن نيمار ا�سرتط التعاقد 
وزميله  التوقيع معه، وهو مواطنه  اأولهم مت  4 لعبني،  مع 

ال�سابق يف ال��سا، داين األفي�س.
األفي�س كان اقرتب  باأن  ودللت ال�سحيفة على �سحة الأمر 
الذي  الإجن��ل��ي��زي،  �سيتي  مان�س�سرت  اإىل  الن�����س��م��ام  م��ن 
ي��درب��ه ب��ي��ب غ���واردي���ول، لكنه ت��راج��ع ع��ن الأم����ر ب�سكل 
مفاجئ لينتقل اإىل “بي اإ�س جي«. وجتمع نيمار واألفي�س 
عالقة �سداقة وطيدة، حيث اأم�سى الثنان ب�سعة اأيام 
الثانية  ال�سفقة  اأم��ا  ال���ازي��ل.  ال�سيف يف  ه��ذا  �سوياً 
لأن  نظراً  �سهاًل  يكون  لن  الأم��ر  لكن  كوتينيو،  فهي 
ناديه احلايل، ليفربول الإجنليزي، لن ي�ستغني عنه 

مبقابل مادي يقل عن 90 مليون يورو.
ومل تتطرق ال�سحيفة اإىل الالعبني الآخرين، بينما 
قالت اإنه طالب با�ستمرار مورا مع النادي الباري�سي، 

علماً باأن الثنني جتمعهما عالقة �سداقة اأي�ساً.
�سان  ب��اري�����س  تعاقد  ح��ال  يف  اأن���ه  ال�سحيفة،  واأب����رزت 
اأمواًل  �سيدفع  ال��ن��ادي  ف��اإن  نيمار  مع  جريمان 
مليون   500 اإىل  ت�سل  ق��د  طائلة 
قيمة  لأن  ن�����ظ�����راً  ي���������ورو، 
لف�سخ  اجل���زائ���ي  ال�����س��رط 
بر�سلونة  م�����ع  ت����ع����اق����ده 
يورو،  مليون   222 تبلغ 
رات��ب��ه مع  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

دفع عمولت ال�سفقة. 

مع  بدايته  موراتا  الفارو  الإ�سباين  على  مولر  توما�س  عكر 
ميونيخ  ب��اي��رن  بقيادته  الإنكليزي  ت�سل�سي  اجل��دي��د  فريقه 
3-2 يف مباراة ودية  الأمل��اين اىل الفوز على النادي اللندين 

�سمن كاأ�س الأبطال لكرة القدم بن�سختها ال�سنغافورية.
انتقال  عقد  املا�سي  الإ�سباين اجلمعة  ال��دويل  املهاجم  ووقع 
 80 اأع���وام مقابل  مل��دة خم�سة  ت�سل�سي  اىل  ري��ال مدريد  من 
املمتاز يف  ال���دوري  بدايته مع بطل  �سجل  وه��و  ي��ورو،  مليون 
كانت  عندما  الثالثاء  ام�س  لقاء  من  الأخ��ري  ال�ساعة  ن�سف 

النتيجة 3-1 مل�سلحة بايرن بف�سل ثنائية ملولر.
النادي  ح���ول م�ستقبله يف  ال�����س��ك  ي��ح��وم  ال���ذي  م��ول��ر  وك���ان 
البافاري ل�سيما بعد �سم الكولومبي خامي�س رودريغيز من 
ريال مدريد على �سبيل العارة لعامني، جنم املباراة بامتياز.

واحتاج بطل املانيا اىل 6 دقائق فقط لفتتاح الت�سجيل 
امللعب  م��درج��ات  احت�سدوا يف  ال��ف متفرج   48 اأم��ام 
الوطني يف �سنغافورة، وذلك ع� ال�ازيلي رافينيا 
ال����ذي اط��ل��ق ك���رة ق��وي��ة م���ن خ����ارج امل��ن��ط��ق��ة عجز 

احلار�س البلجيكي تيبو كورتوا عن �سدها.
ومل ينتظر فريق املدرب الإيطايل كارلو ان�سيلوتي 
طويال لإ�سافة الهدف الثاين وهذه املرة ع� مولر 

الذي تلقف متريرة متقنة من الفرن�سي 
ف�����ران�����ك ري�����ب�����ريي و�����س����دده����ا 

النادي  مرمى  يف  اكروباتية 
اللندين .

واأثر الهدفان املبكران 
ع����ل����ى م���ع���ن���وي���ات 

رج������ال امل�����درب 
الإي�����ط�����ايل 

نيو  نطو ا
ك����ون����ت����ي، 

�ساهم  م������ا 
ب����ت����ل����ق����ي����ه����م 

ه������دف������ا ث���ال���ث���ا 
ق����ب����ل ال����و�����س����ول 

ال�ساعة  ن�سف  اىل 
ال���ل���ق���اء،  م����ن  الأول 

ومرة اأخ��رى ع� مولر 
ال�����ذي ق����ام مب��ج��ه��ود مميز 

بعيدا  قو�سية  ك��رة  ي�سدد  اأن  قبل 
عن متناول كورتوا .

ال��وق��ت بدل  اللقاء يف  اج���واء  املمتاز اىل  ال���دوري  وع��اد بطل 
فيكتور  النيجريي  لعب  عندما  الأول  ال�سوط  م��ن  ال�سائع 
الون�سو  ماركو�س  الإ�سباين  اىل  و�سلت  عر�سية  ك��رة  موز�س 
ا�سرتاحة ما بني  وبعد  �ستاركه.  �سباك طوم  ال��ذي حولها يف 
ال�سوطني، بدا الفريقان عاجزين عن ايجاد الوترية املنا�سبة، 
وكان ت�سل�سي الأقرب للو�سول اىل ال�سباك لو مل يعاند احلظ 
املدافع البديل ال�ازيلي دافيد لويز الذي حتولت ت�سديدته 
من الدفاع ثم القائم . واأبى البديل الآخر موراتا اإل اأن يرتك 
الكرة  ح��ول  اإذ  اللندين  الفريق  مع  الأوىل  مباراته  يف  مل�سته 
ميت�سي  املتاألق  البلجيكي  اىل  لت�سل  ركنية  ركلة  اإث��ر  براأ�سه 
بات�سواي الذي �سددها يف ال�سباك . وبقيت النتيجة على حالها 
يف الدقائق الخرية، ليخرج بايرن منت�سرا للمرة 
الأوىل يف جولته الآ�سيوية التي تدخل �سمن 
الأوىل يف  مباراته  اإذ خ�سر  الأب��ط��ال،  كاأ�س 
بركالت  الإنكليزي  ار�سنال  �سد  �سنغهاي 
 ،1-1 ت��ع��ادل��ه��م��ا  ب��ع��د   3-2 ال��رتج��ي��ح 
�سينجن  يف  جدا  قا�سية  بهزمية  مني  ثم 
ال�سينية اأمام ميالن الإيطايل �سفر-4.

يف  الأوىل  مباراته  ت�سل�سي  خا�س  ب���دوره، 
ك��اأ���س الأب���ط���ال ل��ك��ن��ه ل��ع��ب م���ب���اراة ودي����ة يف 
ال�سني �سد جاره اللدود ار�سنال وفاز 

عليه 3-�سفر.
كاأ�س  جم���م���وع���ة  وت�������س���م 
بن�سختها  الب������ط������ال 
انرت  ال�����س��ن��غ��اف��وري��ة 
الإيطايل  م��ي��الن 
يتواجه  ال������ذي 
اخل�����م�����ي�����������س 
بايرن،  م��ع 
وال�سبت 
م��������������������ع 

ت�سل�سي 
ال�����������ذي ي�����ب�����داأ 
م��و���س��م��ه ر���س��م��ي��ا يف 
اغ�سط�س  م��ن  ال�����س��اد���س 
عندما يواجه ار�سنال يف مباراة 
جتمع  التي  التقليدية  املجتمع  درع 
والكاأ�س  املمتاز  ال���دوري  بطلي  ب��ني 

الإنكليزية.

مولر يعكر على موراتا بدايته مع بطل اإنكلرتا  نيمار ي�سع �سروطًا تعجيزية 
للتوقيع مع �سان جريمان

رقم قيا�سي لبيتي يف 50 م �سباحة �سدرا 
بت�سجيله  �سدرا  م   50 �سباق  يف  العاملي  القيا�سي  الرقم  بيتي  اآدم  ال�يطاين  ال�سباح  حطم 

26.10 ثانية يف ت�سفيات بطولة العامل لل�سباحة املقامة حاليا يف بوداب�ست.
100 م �سدرا، رقمه القيا�سي  وح�سن بيتي الذي كان احتفظ الثنني بلقبه العاملي يف �سباق 
العاملي ال�سابق وهو 26،42 ثانية كان �سجله يف املونديال الخري عام 2015 يف مدينة قازان 

الرو�سية.
ويتجه ال�يطاين نحو ثنائية عاملية جديدة )50 م �سدارا و100 م �سدرا( مثلما حقق يف 
مونديال 2015 عندما ظفر اي�سا مع املنتخب ال�يطاين بذهبية التتابع 4 مرات 100 م 
متنوعة. ويف ال�سيف املا�سي بريو دي جانريو، توج بيتي لقبه الوملبي الول يف �سباق 100 م 
�سدرا، ونال ف�سية �سباق التتابع 4 مرات 100 م متنوعة. ومل يكن �سباق 50 م �سدرا �سمن 

ال�نامج الوملبي.
ويحمل بيتي اي�سا الرقم القيا�سي العاملي ل�سباق 100 م �سدرا 57،13 ثانية.

ك�سفت �سحيفة ماركا الريا�سية ال�سبانية ان ريال مدريد بطل الليغا تو�سل اىل 
اتفاق مبدئي مع موناكو بطل الدوري الفرن�سي لكرة القدم، بخ�سو�س �سم املهاجم 

الواعد كيليان مبابي مقابل �سفقة قيا�سية قد ت�سل اىل 180 مليون يورو.
لكن بح�سب �سحيفتي لوباريزيان وني�س ماتان، كذب موناكو ر�سميا هذا اخل�.

وبح�سب ال�سحيفة املدريدية ا�ستنادا اىل م�سادر مقربة من املفاو�سات، فان “نية 
جميع الطراف هي انتقاله يف المي القليلة املقبلة” اىل ريال مدريد ملدة 6 موا�سم 
الداء  بالإ�سافة اىل مكافاآت  يورو  150 و160 مليون  ي��رتاوح بني  مقابل مبلغ 
20 و30 مليون ي��ورو. وبدا مدرب ريال مدريد الفرن�سي زين  التي ت��رتاوح بني 
الدين زي��دان متباينا يف الآون��ة الخ��رية بخ�سو�س رغبته يف التعاقد مع مهاجم 
بعد رحيل الفارو موراتا اىل ت�سل�سي الإنكليزي. وكان زيدان ا�ستبعد الحد الفكرة، 
اأطلب اي �سيء، حتدثت اىل الرئي�س فلورنتينو برييز، لدينا جمموعة  وقال: مل 
انه يف  �سعيد، نعمل معا. واو�سحت ماركا  انا  اأم��ر جيد ج��دا،  28 لعبا، هذا  من 
حال تتمة ال�سفقة فان مبابي �سيتقا�سى 7 ماليني يورو خالية من ال�سرائب يف 
املو�سم. وينتهي عقد مبابي مع موناكو يف 2019 وهو مطلوب من اندية اوروبية 
من  العديد  لكن  الفرن�سي،  جرمان  �سان  وباري�س  مدريد  ري��ال  خ�سو�سا  كبرية 
يف�سل  انه  عدة  اأ�سابيع  منذ  اك��دت  وا�سبانيا  فرن�سا  يف  الريا�سية  الإع��الم  و�سائل 

اللعب للنادي امللكي.

اتفاق  بن ريال وموناكو على 
�سفقة قيا�سية ملبابي 



    
خادمة جتز عنق طفل

الذي مل يجتز  اأردنية جديدة بجرمية قتل طفلها  فجعت عائلة 
اإح��دى قرى  اأثيوبية يف  يد خادمة  الزهور، بجز عنقه على  عمر 
لواء بني كنانة مبحافظة اإربد.   ويقول الأب املكلوم موفق ملكاوي 
والد الطفل اأحمد، عقب دفن ابنه يف اإربد، �سمال اململكة، اإن اأ�سرته 
ب�سكل ح�سن مع اخلادمة طوال فرتة خدمتها يف منزله  تعاملت 
دون توجيه اأي اإ�ساءة لها، واأ�ساف اأن العائلة مل تلحظ اأي عالمات 
جرميتها  على  اإق��دام��ه��ا  قبل  اخل��ادم��ة  م��ن  غريبة  �سلوكيات  اأو 
اخلادمة  جاءت  بعدما  املا�سي  ال�سبت  العائلة  وتفاجاأت  الب�سعة.  
اإليهم وطلبت منهم اأن ياأتوا لروؤية ابنهم اأحمد ذو الأربعة اأعوام، 
فرتات  يف  الأردن  و�سهد  املنزل.  حمام  يف  بدمائه  غارقاً  ليجدوه 
�سابقة جرائم قتل ب�سعة اأقدمت عليها خادمات، خ�سو�ساً اجلرمية 
التي وقعت اأي�ساً يف اإربد بعد اأن اأقدمت خادمة على قتل زوجني 
اإىل  اإ���س��اف��ة  امل���وت،  حتى  مبطرقة  ب�سربهما  ال�سن  يف  طاعنني 
جرمية قتل لطفل اآخر على يد خادمة. ووجه الق�ساء تهمة القتل 
العمد للخادمة، التي مل تعط �سبباً لإقدامها على هذه اجلرمية، 
وجددت وزارة العمل الأردنية مطالبتها باإرفاق وثيقة تدقيق اأمني 

توؤكد عدم حمل العاملة امل�ستقدمة لأ�سبقيات جرمية.
ويذهب خ�اء اجتماعيون اإىل اأن اأ�سباب كثرية تدفع بالوافدين 
ما هو متعلق  ارتكاب جرائم، منها  اإىل  املنازل  خادمات  خ�سو�ساً 
مربوطاً  ي��ك��ون  ق��د  جم��ه��وًل  يظل  ومنها  �سيئة  معاملة  بتلقيها 

مبعتقدات اجتماعية.
الالتي  اخل��ادم��ات  اأن  اأ�سعد،  �سري  الج��ت��م��اع،  دك��ت��ور علم  وي��رى 
تركن عائالتهن يتعر�سن ل�سغوط نف�سية وع�سيبة ما يدفعهن 

اإىل ارتكاب مثل هذه اجلرائم كنوع من الثاأر ح�سب معتقداتهن.

ارتديا اأقنعة ترامب لي�سرقا
بينما  �سطو  عمليات  ي��ن��ف��ذان  ك��ان��ا  �سقيقني  على  القب�س  األ��ق��ي 
منطقة  يف  ت��رام��ب،  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  للرئي�س  اأقنعة  ي��رت��دي��ان 

اأفيليانا �سمايل اإيطاليا، ح�سبما اأعلنت م�سادر ر�سمية .
فيه  يظهر  فيديو  مقطع  اليوم  الإيطالية  الأم��ن  اأجهزة  ون�سرت 
يرتديان  بينما  اآيل،  ���س��راف  �سرقة  حماولتهما  اأث��ن��اء  الل�سان 

قناعني للرئي�س الأمريكي من اأجل تغطية وجهيهما. 
ع�سرات من  تنفيذهما  ي�ستبه يف  �سقيقان  عليهما هما  واملقبو�س 
اأقنعة  وارتدائهما  تورينو،  حميط  يف  املت�سابهة  ال�سطو  عمليات 

بوجه دونالد ترامب بينما ينفذان جرائمهما.

يوافقان على ال�سماح مبوت طفلهما
تخلى والدا الطفل ال�يطاين الر�سيع ت�ساريل غارد عن معركتهما 
القانونية ملنح الطفل امل�ساب مبر�س ع�سال املزيد من العالج ام�س 
الأول الثنني و�سيجريان مناق�سات الآن مع امل�ست�سفى الذي يعالج 
به يف لندن ب�ساأن الطريقة التي �سي�سمح باأن ميوت بها. وقالت كوين 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  من  تاأييداً  نالت  التي  ت�ساريل  اأم  ييت�س 
ترامب والبابا فرن�سي�س يف حملة لإبقاء ابنها على قيد احلياة، اإن 
11 �سهراً كان �سيعي�س حياة طبيعية لو  الر�سيع البالغ من العمر 
كان ح�سل على العالج يف مرحلة مبكرة. وقالت يف املحكمة العليا يف 
لندن حيث من املقرر اأن ي�ستمع قا�س اإىل املرافعات اخلتامية ب�ساأن 
ملاذا يتعني على امل�ست�سفى األ يزيل اأجهزة الإعا�سة هذا اأ�سعب �سيء 
�سن�سطر للقيام به على الإطالق . ويعاين الطفل من خلل وراثي 
و�سعى  الدماغ.  يف  وتلفاً  الع�سالت  يف  تدريجياً  �سعفاً  ي�سبب  ن��ادر 

والداه لإر�ساله اإىل الوليات املتحدة للخ�سوع لعالج جتريبي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طقو�س غريبة .. اإ�سرام النار بج�سد �ساب
اأظهر مقطع فيديو مريع، ن�سر على موقع يوتيوب الإلكرتوين، حلظة اندلع النريان بج�سد رجل دمناركي، بعد اأن 
األقى عليه اأ�سدقاوؤه كمية كبرية من القرفة املطحونة، يف طقو�س تقليدية غريبة تقام لدى بلوغ املرء �سناً معينة. 
واأظهر مقطع الفيديو، �ساباً يف اخلام�سة والع�سرين من عمره، وهو مربوط اإىل عامود، حيث بداأ اأ�سدقاوؤه بر�س 

املاء عليه قبل اأن يغرقوه بكمية كبرية من م�سحوق القرفة. 
غري اأن الأمور مل ت�سر كما مت التخطيط لها حيث اندلعت النريان بج�سد ال�ساب فجاأة، قبل اأن ي�سقط على الأر�س 

مغ�سياً عليه. 
ويقوم بع�س الدمناركيني، بطقو�س تقليدية متوارثة، ع� اإلقاء كمية كبرية من القرفة املطحونة على ال�سخ�س 

الذي يبلغ �سناً معينة دون اأن يتزوج. 
ويعود هذا التقليد اإىل القرن ال�ساد�س ع�سر، حني كان بائعو التوابل يف الدمنارك م�سغولون جداً يف جتارتهم ما 

يدفعهم اإىل التاأخر عن الزواج والرتباط. 
ومل يت�سح كيف اندلعت النريان يف ج�سد ال�ساب الذي جنا من املوت باأعجوبة، ولكن البع�س اأرجع �سبب اندلع 

النريان اإىل هالة الغبار التي اأحاطت بال�ساب بعد اإلقاء القرفة عليه، بح�سب �سحيفة ديلي ميل ال�يطانية. 
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اإيقاف مهاجمن ب�سبب الع�س 
املتحدة الأمريكية  حتولت مباراة يف كرة القدم جمعت منتخبي الوليات 
للع�س.  اأمريكيان  لعبان  تعر�س  بعدما  وذل��ك  ف�سيحة،  اإىل  و�سلفادور 
لكن  الإي��ق��اف،  لعقوبة  تعر�سا  �سلفادور  منتخب  من  املعتديان  الالعبان 

عقوبتهما تختلف عن عقوبة �سواريز.
هري  كونكاكاف  وال��ك��اري��ب��ي  والو�سطى  ال�سمالية  اأم��ري��ك��ا  احت���اد  ع��اق��ب 
ع�س  اأن  بعد  مباريات  �ست  بالإيقاف  ال�سلفادور  منتخب  مدافع  روم��ريو 
عوقب  كما  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  منتخب  مهاجم  التيدور  ج��وزي 
ب�سبب  مباريات  ثالث  بالإيقاف  ال�سلفادور  منتخب  قائد  �سريين  داروي��ن 
واقعة مماثلة. وقال الالعب الأمريكي جوزي األتيدور معلقا على العتداء 
الذي حلقه املواجهة كانت �سر�سة، واأنا متاأكد من اأن رومريو لي�س فخورا 

بالت�سرف الذي �سدر عنه.
وتورط رومريو يف ع�س األتيدور يف كتفه من اخللف، بينما ع�س �سريين 
املدافع الأمريكي عمر غونزالي�س يف ال�سوط الثاين من مباراة الفريقني 

يف دور الثمانية للكاأ�س الذهبية. 
واأو�سح احتاد كونكاكاف اأن العقوبة جاءت ب�سبب ال�سلوك غري الريا�سي ، 

لكن �ستنطبق على املباريات الر�سمية فح�سب.
وتبقى العقوبة التي تعر�س لها كل من رومريو و�سريين اأخف بكثري من 
تلك التي فر�سها الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( على مهاجم منتخب 
الأوروغواي لوي�س �سواريز على خلفية ع�سه للمدافع الإيطايل جيورجيو 

كيليني يف مباراة ببطولة كاأ�س العامل 2014.
وكان الحتاد الدويل لكرة القدم الفيفا قد عاقب لوي�س �سواريز بالإيقاف 
ت�سع مباريات دولية بالإ�سافة اإىل منعه من مزاولة اأي ن�ساط متعلق بكرة 

القدم لأربعة اأ�سهر وتغرميه اأكرث من مائة األف دولر اأمريكي.

جيم�س بوند يعود لدور ال�سينما 
يعود عميل املخابرات ال�يطانية جيم�س بوند اإىل دور ال�سينما يف نوفم� 
ال�سري  العميل  �سيكون  م��ن  بعد  يت�سح  مل  لكن   2019 ال��ث��اين  ت�سرين 
بيان  يف  اإم.ج�����ي.اإم  وا�ستوديو  برودك�سنز  اإي���ون  ا�ستوديو  وق��ال  اجل��دي��د.. 
�سيعر�س  والع�سرين  اخلام�س  بوند  جيم�س  فيلم  اإن  الثنني  الأول  اأم�س 
وقبل   2019 الثاين  ت�سرين  نوفم�  من  الثامن  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 
ذلك بفرتة ق�سرية يف بريطانيا. ومل يذكرا ا�سم الفيلم اأو اأ�سماء النجوم 
امل�ساركني مبن يف ذلك من �سيقوم بدور العميل 007 اأو اأي تفا�سيل اأخرى 
اأفالم  اأربعة  اآخ��ر  بوند يف  دور  اأدى  دانيال كريج  النجم  وك��ان  الفيلم.  عن 
الذي   2015 يف  �سبكرت  وفيلم   2012 يف  ف��ول  �سكاي  فيلم  ذل��ك  يف  مب��ا 
حقق اإي��رادات بلغت نحو 880 مليون دولر وفقا ملوقع دليل الأف��الم على 

الإنرتنت بوك�س اأوفي�س موجو دوت كوم.

جاي زي يتم�سك 
ب�سدارة قائمة بيلبورد 
الراب  ملغني   4:44 الأل��ب��وم  تربع 
الأم���ري���ك���ي ج����اي زي ع��ل��ى راأ�����س 
الأ�سبوعية   200 بيلبورد  قائمة 
لأك��������رث الأل������ب������وم������ات م���ب���ي���ع���ا يف 
الثاين  املتحدة لالأ�سبوع  الوليات 
على التوايل يف حني قفزت فرقة 
كاليفورنيا  م���ن  ب�����ارك  ل��ي��ن��ك��ني 
عقب  األ��ب��وم��ا   20 اأف�����س��ل  لقائمة 
املغني  بنينجتون  ت�س�سرت  انتحار 

الرئي�سي يف الفريق.
واأظ����ه����رت ال���ي���وم الث���ن���ني اأرق�����ام 
لتتبع  �سكان  �ساوند  نيل�سن  �سبكة 
األبوم جاي  اأن  الألبومات  مبيعات 
األف   86 ب����اع  وامل��ن��ت��ج  امل��غ��ن��ي  زي 
ن�سخة اإ�سافية. ويعرتف جاي زي 
لزوجته  بخيانته  الأل��ب��وم  ه��ذا  يف 

بيون�سيه.
وق����ف����زت م��ب��ي��ع��ات الأل�����ب�����وم وان 
م���ور لي���ت ال�����س��ادر يف م��اي��و اأيار 
باملئة   461 ب���ارك  لينكني  لفرقة 
املركز  لتحتل  املا�سي  الأ�سبوع  يف 
بيلبورد  قائمة  على  ع�سر  ال�سابع 
األف   22 م��ن  اأك��رث  بيع  بعد   200

ن�سخة اإ�سافية منه.
منزله  يف  نف�سه  بنينجتون  و�سنق 
من   20 يف  كاليفورنيا  ج��ن��وب  يف 
يوليو متوز واألغت الفرقة جولتها 

يف اأمريكا ال�سمالية.
وحت�����س��ي ق��ائ��م��ة ب��ي��ل��ب��ورد 200 
األبوم  اأي  من  املباعة  الن�سخ  ع��دد 
وم��ب��ي��ع��ات الأغ�����اين )ع�����س��ر اأغ���ان 
وال�ستماع  واح���دا(  األبوما  تعادل 
 1500 امل��ب��ا���س��ر ع��ل��ى الإن����رتن����ت 

ا�ستماع ما يعادل األبوما.

احلرائق تدمر 1400 
هكتار بفرن�سا 

حرائق  اإن  الفرن�سية  ال�سلطات  ق��ال��ت   
ح�����وايل  ه���ك���ت���ار   1400 ن���ح���و  دم��������رت 
3460فدانا من الغابات يف جنوب فرن�سا 

وجزيرة كور�سيكا.
احل����رائ����ق يف قرية  ه�����ذه  اأك�������  وك������ان 
ب��ا���س��ت��ي��دون يف م��ن��ط��ق��ة ف��وك��ل��وز حيث 
الرياح  اأججتها  ال��ت��ي  ال��ن��ريان  التهمت 

القوية نحو 600 هكتار من الغابات.
وجرى اإج��الء مئة من ال�سكان يف قرية 
م����رياب����و ون���ق���ل اأك������رث م����ن ع�������س���رة من 
اأكرث  اأم��اك��ن  اإىل  اإ�سطبل  يف  الأح�سنة 

اأمنا.
اأي�سا  اأنباء  وردت  فقد  لل�سلطات  ووفقا 
ان���دلع ح��رائ��ق غ��اب��ات يف كور�سيكا  ع��ن 
ني�س ويف منتجع  ق��رب  ك��ارو���س  مبدينة 

�سان تروبيه.

مفكرة تدفع حياتها لإنقاذ اأطفال  
ت���وف���ي���ت ع���امل���ة ال��ن��ف�����س وال��ف��ي��ل�����س��وف��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة اآن 
بعدما  53 عاماً، غرقاً  البالغة من العمر  دوفورمانتيل، 
اأطفاًل على �ساطئ بامبلون جنوب �سرق فرن�سا،  اأنقذت 

بح�سب ما اأعلنت م�سادر يف عائلتها . 
يف  ني�سان  ف��رن�����س��واز  الفرن�سية  الثقافة  وزي���رة  وعلقت 
كانت  بالقول  النباأ  ه��ذا  على  تويرت  موقع  على  تغريدة 
على  ت�ساعدنا  ك��ان��ت  نف�سية،  وحمللة  ك��ب��رية  فيل�سوفة 

احلياة والتفكري يف عاملنا اليوم. 
بداأت دوفورمانتيل الكتابة يف العام 1997، ولديها عدد 
من الكتب والأبحاث منها مديح اخلطر يف العام 2011، 
العام  النعومة يف  2012، وق��وة  العام  الأح��الم يف  وذك��اء 
امل��ف��ك��رة تكتب منذ ع��ام��ني م��ق��الت يف  2013.   وك��ان��ت 

�سحيفة لي�ا�سيون ذات التوجهات الي�سارية. 

يزور 50 دولة بطائرة �سراعية
العامل  ح��ول  رحلة  روزت  زاف��ري  ال�سوي�سري  املغامر  ب��داأ 
 41( ال�سوي�سري  املغامر  ويعتزم  اخلفة.  فائقة  بطائرة 
وت�سمل  ي���وم   400 ت�ستغرق  ال��ت��ي  رح��ل��ت��ه  خ���الل  ع��ام��اً( 
األف كيلومرت وزيارة   80 اأكرث من  ثالث مراحل، قطع 
50 دولة. ويف ت�سريحات لوكالة الأنباء ال�سوي�سرية "اإ�س 
دي ايه"، قال رزوت اإن هدفه هو التقاء النا�س والثقافات 
وا�ستك�ساف هذا الكوكب من خالل التعرف على اجلوانب 
املزودة  ال�سراعية  طائرته  اأن  واأ���س��اف  اختالفاً.  الأك��رث 
مبحرك يزن 240 كيلوغراماً، تبلغ امل�سافة بني جناحيها 
البالغة  الق�سوى مبحركها  �سرعتها  9.85 مرت، وت�سل 
قوته 100 ح�سان، اإىل 157 كيلومرتاً يف ال�ساعة. ومن 
ويعتزم   ،2019 خريف  حتى  املغامرة  ت�ستمر  اأن  املنتظر 
ال�ستاءين  العودة يف  التزلج،  ال�سابق يف ريا�سة  املحرتف 

املقبلني اإىل بالده للعمل كمعلم لريا�سة التزلج. 

اأنقذ حياة طفلته بعد بكاءها الغريب
مت��ك��ن رج���ل ب��ري��ط��اين ���س��ج��اع م��ن اإن���ق���اذ ح��ي��اة طفلته 
الر�سيعة، عندما قام بنقلها اإىل امل�ست�سفى فور مالحظته 
الآباء  بون�سال  �ستو  وط��ال��ب  خمتلفة.  بطريقة  بكاءها 
بعد  اأطفالهم،  بكاء  لطريقة  جيداً  بالنتباه  والأم��ه��ات 
العمر  من  تبلغ  التي  ميغان  طفلته  مع  املريرة  جتربته 
طريقة  ب��اأن  بون�سال  لح��ظ  اأن  فبعد  ف��ق��ط.   اأ�سابيع   4
اإىل امل�ست�سفى حيث  بكاء طفلته غري اعتيادية، هرع بها 

�سخ�س الأطباء حالتها بت�سمم اإنتاين يف الأمعاء. 
دامت  غيبوبة  يف  دخلت  الطفلة  ف��اإن  التقارير،  وبح�سب 
ف�سيئاً.  �سيئاً  لل�سفاء  بالتماثل  تبداأ  اأن  قبل  اأي��ام  ثالثة 
وقال �ستو، وهو مهند�س خدمات من برينلي، لنك�ساير: 
اأعرف اأن جميع الأطفال يبكون، واأنا ل�ست غبياً، ولكنني 

�سعرت باأن بكاء طفلتي كان خمتلفاً.
باأن  زوجتي  اأخ�تني  واأ���س��اف: عندما عدت من عملي، 
ف����ازدادت  ���س��اع��ات،  ال��ن��ح��و م��ن��ذ  الطفلة تبكي ع��ل��ى ه���ذا 
وبعد  ال��ف��ور  على  امل�ست�سفى  اإىل  نقلها  وق��ررن��ا  خم��اويف 
العناية  غرفة  اإىل  بنقلها  الأط��ب��اء  ق��ام  الطفلة،  معاينة 
امل���رك���زة ح��ي��ث دخ��ل��ت يف غ��ي��ب��وب��ة مل���دة ث��الث��ة اأي����ام قبل 
ب��ح�����س��ب ���س��ح��ي��ف��ة مريور  ل��ل�����س��ف��اء مت���ام���اً،  ت��ت��م��اث��ل  اأن 

ال�يطانية. 

األبوم �ساكريا اجلديد .. اعرتافات حب لبيكيه
بعد غياب عن ال�ساحة الفنية دام ثالث �سنوات، عادت املغنية العاملية �ساكريا باألبوم 
جديد حتت ا�سم "األ دورادو". بهذا العمل الفني اجلديد ف�سحت املغنية الكولومبية 
املغنية  ع��ادت  اخلا�سة.  حياتها  من  جديدة  جوانب  على  للتعرف  لع�ساقها  املجال 
الكولومبية �ساكريا �سريكة حياة مدافع فريق بر�سلونة الإ�سباين جريار بيكيه اإىل 
ال�ساحة الفنية باألبوم جديد اختارت له عنوان "األ دورادو".  وي�سم هذا الألبوم 
اأغاين اأغلبها باللغة الإ�سبانية من بينها اأغنية بعنوان "مي اإيناموري" اأي وقعت 
يف احلب. عن هذه الأغنية تقول �ساكريا يف مقابلة مع �سحيفة "اآرغاور ت�سايتونغ" 
ال�سوي�سرية "تعت� هذه الأغنية مثل �سفحة من كتاب ذكرياتي، من خاللها اأ�سف 
كيف التقيت بجريار اأب ابناي ميالن و�سا�سا يف لو�س اأجنل�س خالل ت�سوير فيديو 
اإفريقيا عام  اأغنية واكا واكا" مبنا�سبة كاأ�س العامل التي احت�سنتها جنوب  كليب 
2010.  وتابعت املغنية العاملية بالقول: هذه الأغنية ت�سف اإح�سا�سي عند روؤيتي 
واأ�سارت   . ب��رق  ل�ساعقة  تعر�ست  وك��اأين  اأح�س�ست حينها  فقد  م��رة.  اأول  جل��ريار 
�ساكريا اإىل اأن بيكيه الذي ي�سغرها بع�سر �سنوات حا�سر يف كثري من اأغاين الألبوم 

اجلديد الذي ي�سلط ال�سوء على كثري من اجلوانب اخلا�سة يف حايتها.

املمثلة كيت بو�سورث خالل ح�سورها حفلة نا�سيونال جيوغرافيك ال�سيفية لعام 2017 يف بيفريل هيلز بوالية كاليفورنيا. )ا ف ب( 

حمى الدجن تقتل 
�سخ�س   300

ق��ال م�����س��وؤول��ون يف ق��ط��اع ال�سحة  
قتل  ال����دجن  ل��ف��ريو���س  تف�سيا  اإن 
هذا  الآن  حتى  �سخ�س   300 نحو 
العام يف �سريالنكا واإن امل�ست�سفيات 

تعمل فوق طاقتها.
تف�سي  اأ�سباب  امل�سوؤولون  وي��رج��ع 
حمى الدجن اإىل الأمطار املو�سمية 
والفي�سانات التي خلفت بركا من 
متعفنة  وق��م��ام��ة  ال���راك���دة  امل���ي���اه 
م�����س��ب��ع��ة مب���ي���اه الأم�����ط�����ار وه����ذه 
البعو�س  لن��ت�����س��ار  م��ث��ل��ى  م���واق���ع 

احلامل للفريو�س.
وي��ع��زز الحت���اد ال���دويل جلمعيات 
ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر 
ل�سريالنكا  ال���ط���ارئ���ة  امل�����س��اع��دة 
الأحمر  ال�سليب  جمعية  وت�ساعد 
تف�سي  اح���ت���واء  يف  ال�����س��ري��الن��ك��ي��ة 

املر�س.
الأحمر  ال�سليب  جمعيتا  وق��ال��ت 
والهالل الأحمر يف بيان "مر�سى 
امل�ست�سفيات  على  يتدفقون  الدجن 
طاقتها  فوق  تعمل  التي  املزدحمة 
احل����الت ل  م��ع  للتعامل  وت��ك��اف��ح 
للبالد  ال��غ��رب��ي  الإق��ل��ي��م  يف  �سيما 

اأ�سد الأقاليم ت�سررا".
وتقول منظمة ال�سحة العاملية اإن 
الأمرا�س  اأ�سرع  اأحد  الدجن  حمى 
ان��ت�����س��ارا يف ال���ع���امل وم��ت��وط��ن��ة يف 
مليون   390 وت�سيب  دول���ة   100

�سخ�س �سنويا. 
والعالج  املبكر  الت�سخي�س  وينفذ 
الإ�سابة  ت���ك���ون  ع��ن��دم��ا  الأرواح 

�سديدة ل �سيما يف الأطفال.

اأمريكا ترتقب ك�سوفًا مل ت�سهده منذ 99 عامًا
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  املرتقب  ال�سم�س  ك�سوف  ي�سكل 
نادرة  فر�سة  اأغ�سط�س  م��ن  والع�سرين  احل���ادي  يف 
للعلماء للتعمق يف درا�سة ال�سم�س وحقلها املغناطي�سي 
وتاأثريها على الغالف اجلوي لالأر�س، وهي الظاهرة 
اأن  العلماء  وياأمل  عاماً.   99 منذ  نوعها  من  الأوىل 
على مراقبة احلدث  اإقبال اجلمهور،  ي�ستفيدوا من 
الت�سوير  واأج��ه��زة  الف�سائية  بالعد�سات  وت�سويره 
ومعلومات  ���س��ور  ع��ل��ى  للح�سول  ال��ه��ات��ف،  واأج���ه���زة 
امل�سوؤولة يف  ب��الك  ك��اري  وت��ق��ول  كافة مراحله.  ع��ن 
املتخ�س�سة  فاونداي�سن  �ساين�س  نا�سونال  موؤ�س�سة 
ال�سامل  الك�سوف  ه��ذا  �سيكون  ال�سم�س:  مراقبة  يف 
م�ساركة  تتيح  احل��دي��ث  ال��ت��اري��خ  يف  ف��ري��دة  منا�سبة 
البلد كله يف املراقبة بال�ستفادة من التقنيات املتوفرة 
اليوم وو�سائل التوا�سل.  واأ�سافت: ال�سور واملعطيات 
التي �سي�سارك يف جمعها ماليني الأ�سخا�س �ستكون 

مو�سع درا�سة وحتليل على مدى �سنوات عدة.
القمر  املقبل، ميررّ  ال�سهر  يف احل��ادي والع�سرين من 
 110 ع��ن  ن��وره��ا  فيحجب  والأر�������س،  ال�سم�س  ب��ني 
هذا  و�سينتقل  الأمريكية.  الأرا�سي  من  كيلومرتات 

الظل من اأق�سى ال�سمال الغربي للوليات املتحدة يف 
باأربع  اأق�سى ال�سرق بعد الظهر، مروراً  ال�سباح، اإىل 
ع�سرة ولية يف 93 دقيقة. يف منت�سف النهار، �سيكون 
ال�سم�س  �سوء  �سيحجب  القمر  ان  اأي  كليا،  الك�سوف 
من  اأك���رث  مل���دة  املطبقة  الظلمة  حت���لرّ  بحيث  مت��ام��ا 

دقيقتني، وتظهر النجوم يف ال�سماء.
اأمريكي يف املنطقة التي �سينتقل  12 مليون  ويعي�س 
اإليهم  ين�سم  اأن  امل��رج��ح  وم���ن  ال��ك�����س��وف،  ظ��ل  فيها 
اأو من  اأخ��رى من البلد  اآخ��رون من مناطق  ماليني 
اأي�ساً  اأن هذا الك�سوف ي�سكل  اخل��ارج. ويرى العلماء 
ومراقبة  احل��دي��ث��ة  الأج��ه��زة  ن���ادرة لخ��ت��ب��ار  فر�سة 
الغالف  م��ن  الأع��ل��ى  الطبقة  وه��ي  ال�سم�س،  اإك��ل��ي��ل 
عند  اإل  م�ساهدتها  ميكن  ل  ال��ت��ي  لل�سم�س  اجل���وي 
النظر  خطورة  من  دائماً  العلماء  ذر  ويحرّ الك�سوف. 
على  وي�سددون  املجردة،  بالعني  ال�سم�س  ك�سوف  اإىل 
املحطة  و�ستنقل  خا�سة.  ن��ظ��ارات  ا�ستخدام  ���س��رورة 
التلفزيونية التابعة لوكالة الف�ساء الأمريكية �سور 
الك�سوف، واأن�سطة مت�سلة به تقام يف احلدائق العامة 

واملكتبات واملتاحف.


